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 ادتازان اکروان جـهش ی پ 
است، ایـن کتـاب  «د سپین کاروان رسالری»ترجمه کتاب  «پیشتازان کاروان جهاد»

را محرتم قاری سعید زرمتی به اهتامم بخـ  تـاریخ کمیسـیون فرهنگـی در زبـان پشـتو 

ه حبیبو  مولووی اعاواا ال وترتیب داده بود. این کتاب را با توجه بـه اهمیـت آن، محـرتم 

بــه پیشــنهاد اداره تــالیف و ترجمــه  سووگاناع  سموووووس وتوووا/ف دری اارسوو  االمووار  

 .کرده استکمیسیون فرهنگی به زبان دری/فارسی ترجمه 

پیشتازان کاروان جهاد منظره ای از جهاد، قربانی ها، تاریخ و به ویژه فداکاری هـا، 

تان وفاداری آن ها با دین، مسکنت، تقوی، شجاعت، و اخالص بزرگان ما و عشق و داس

 میهن و ملت مجاهد خود، است.

از دس »بخ  تالیف و ترجمه به افتخار دارد که چند ماه پی  کتاب های ارزشـمند 

را نیز ترتیب و چاپ کرد. اداره مـی خواهـد  «اسالم  امارت موږ ته څه راکړی»و « مبارز 

ه زبـان هـای پشـتو و دری بـه دیگر آثار مفید جهادی، تاریخی، ادبی و سیاسی را نیـز بـ

 جامعه تقدیم مناید.

در پایان، از مرتجم و مرتب کتاب سپاسگذاریم، خداوند متعال این و دیگر خدمات 

 را قاول و ساب رضای خود بگرداند. آمین.

 امارت اسالمی افغانستان

 کمیسیون امور فرهنگی

 اداره تالیف و ترجمه

 م۲۰۱۹یی ه  / جوال ۱۳۹۸ق/ اسد  ـه ۱۴۴۰ذوالقعده 
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رض مترجم  ع
 بنام خداوند جان و رخد               زکین ربرت اندیشه رب نگذرد

 

 :  حامدا و مصلیا و بعد

ربع قرن، بلی، بست و پنج سال کامل از آغاز تحریک اسالمی طالبان میی ذیدر ، 

صدها و شاید هزاران جنبش های سیاسی، جها ی و اصالحی  رین  و و نیی   هید  ر 

اسالم بد منصد شهو  آمده باشد، اما این یگاند تحریکی بو  کد بید امیار   رسارس جهان

اسالمی تبدیل شد و پس از چندین  هید و  ر واقعییت پیس از قیرن هیا، نایام  یال  

اسالمی را  وباره بر روی زمین حاک  سا ت. کشوری را کد بر اثر جنی  هیای وییران 

پارچگی قیرار  اشیت و بید نیا امین ساز و  امنان سوز  ا لی  ر پرتگاه تجزید و چند 

ترین نقطد جهان تبدیل شده بیو ،  وبیاره واحید و م حید سیا ت و امنییت رسارسی را 

 . ران بد ارمغان آور 

امریکا و جهان غرب چون تاب  یدن یگاند ناام مصفای اسیالمی  ر روی زمیین 

شیکیل  ا نید، را نداش ند، با بهاند های واهی ائ الف بزرگ ناامی را برای نیابو ی آن ت

کشیور میدرن و پیتی  د  ۵۰بزرگ ترین و مجهز ترین ائ الف تاریخ کید شیامل تقریبیا 

امریکایی، اروپایی، اسرتالیایی و آسییایی بیو . جیورب  بلییو بیش، رئییس جنهیور آن 

ح ی کشورهای اسالمی، هنساید و منطقد « یا با ما و یا بر علید ما»وقت امریکا با هشدار 

 .ناامی و اس خباراتی آن پیامن صلیبی وا ار سا ت را نیز بد هنکاری

کد امریکا بید حییی یگانید قطیا جهیان و بیرای تیامین و « نا  نوین جهانی» ر 

اس نرار حاکنیت رستارسی  و  سا  د بو ، جایی برای ناام اسیالمی وجیو  نداشیت. 
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می بیو  اما  ر حقیقت، این جن  امریکا و ا غانس ان ند بلکد جن  جهان  ر برابر نایا

کد طبق آرمان  یریند مر م آزر ه و س    یده ا غانس ان تازه بد مثر رسیده بیو . جهیانی 

کد لبا ه  ریبای  موکراسی، سیکوالریس  و لربالیس  را بیر تین  اشیت، چهیره  شین و 

  . اشیست  و  را با کامل بی رشمی بد منایش ذداشت

رب صیدها ملییار   الیر، بیا امریکا، ناتو و م حدان  ونخیوار شیان توانسی ند بیا  ی

، بیا پرتیاب بیی  رییز میزاییل هیای کیروز و ۱۶و ایی   ۵۲اس فا ه از جنگنده های بی 

کاربر  اسلحد کینیاوی و شینیاوی، حاکنیت ملی ا غان ها را از بین بربند، اما ن وانسی ند 

محبوبیت امار  اسالمی و جایگاه زعیی   یدا پرسیت آن را از نهیان  انید هیای قلیا 

 –ها محو بکنند. بلی، امار  اسالمی بد ویژه امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهید  ا غان

قدر  و حاکنییت  نییوی  یو  را قربیان منو نید، امیا بیا ارجگیداری بید  –رحند اللد 

رهننو های حیا  بخش اسالم و احرتام بید تیاریخ ایین رسزمیین آزا ه ذیان، هرذیز بید 

 .غالمی، محکومیت و معاملد یی تن ندا ند

 رتک جان و رتک مال و رتک سر
 رد طریق عشق اول منزل است

سخنان تاریخی امیر  قید امار  اسالمی  ر برابیر تصینی  تهیاج  امریکیایی هیا، 

 :  قابل اینست کد بد آب زر باید نوشت، او ذف د بو 

اللد م عال بر هر چیز قا ر و تواناست، نز  اللد م عال تفاوتی بیین قیدر  آمریکیا »

یق بشینوند کید امیار  اسیالمی و توان  مورچد نیست، آمریکا و  وس انش ایین را بیا تعن 

ناامی نیست کید امییر آن هامننید راهرشیاه شپا شیاه پیشیین ا غانسی انم بید روم بیرو  و 

عساکر و ا را ش بد شام تسلی  شوند، اینجا جبها  منا  جهیا  وجیو   ار . اذیر شیام 

اسالمی را رسنگون سازید، مجاهدین ما  ر شهرها و پای خت را اشغال کنید و حکومت 
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کوه ها و  شت ها مس قر  واهند شد، سپس شام چد  واهید کر ؟ هامننید کنونیسیت 

ها  ر هر جا کش د  واهید شد ! شام بدانید و آذاه باشید کد ایجا  هیرب و میرب آسیان 

ت، میرگ است اما  وباره از بین بر ن بی نانی و آشف گی و ایجا  ناام، کار  شوار اس

حق است و هر کس طع  آن را می چشد، بجای اینکد مرگ  ر حالت بی ایامنی و بیی 

غیرتی و  ر  وس ی با آمریکا باشد، بسیار  وب  واهد بو  کد با ایامن، بیا غییر  و  ر 

 «.اسالم باشد

ا غان های  ین  وست و مجاهد پرور با آغاز مجد  مقاومت و مبارزه طوالنی  ر 

نی، باال ره حرف حیرف سیخنان طالییی، بیا شیکوه و  لنشیین رهیرب برابر طاغو  جها

محبوب شان را  رست ثابت کر ند و  ر کارزار حق و باطل بیرای  شیننان اسیالم قهیر 

الهی ثابت شدند. هژ ه سال پیش اذر مسئولین و مجاهدین امیار  اسیالمی جیای پیای 

شیا ذی اش بید روی ماندن  ر هیچ نقطد جهان نداشی ند و زمیین بیا هنید پهنیاوری و ذ

مجاهدین آزا ی  واه تن  شده بو ، للد الحند امروز آن ها  وباره بیر هف یا   ر صید 

 اک کشور حاک  هس ند، هزاران عساکر اشغالگر و  ه ها هزار نیروهای اجییر شیان  ر 

طول هژ ه سال کش د شدند و  وست و  شینن بید زبیان حیال و قیال تاییید کر نید کید 

س ان امپراتوری هاسیت. ایین پییروزی امیار  اسیالمی  ر حقیقیت ا غانس ان واقعا ذور 

 .سبا رسخ روی متام مسلامن های جهان است

بیید ویییژه پیشیی ازان و بزرذییان امییار  اسییالمی بییا جانفشییانی هییا و  ییداکاری هییای 

صنیامند شان  ر راس ای احقاق حق و ابطال باطل، نقش های ماندذار  ر تاریخ مبارزه 

و  ر راس ای پاسداری از ارزش های  ینی و نوامیس ملی شیان  و مقاومت ثبت منو ند

هرذز شکار اضنحالل  کری و ان شار روانی نشدند. این مناره های صداقت و عزینیت 

 .بد نرخ جان از  اعید بر حق  و    اع منو ند
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رد سر جان افشانی  سعدیا هر که ندا
 مرد آن نیست که رد حلقه عشاق آید

المی ند تنها برای ا غان ها بلکد برای متیام اقشیار مالیوم و امروز، هامن امار  اس

محکوم جهان و ح ی برای کشورهای رسماید  ار و ثرو  مند کد بیدون اجیازه امریکیا 

اجازه پر ز ن نداش ند و یا ندارنید،  ر  اسی قالل و آزا ذیی  ا ه اسیت. آن هیای کید 

ن ها شده بو نید، بیا متاشیای  واس د و نخواس د از رعا امریکا شامل ائ الف ها و پیام

شکست  ضاحت بار امریکا و ناتو، اکنون بر اسرتاتژی ها و پالیسی هیای شیان تجدیید 

 .نار و بر اش باها  شان بازنگری  ارند

 زور ابزو بیازام و شکوه مکن ز صیاد
 است قفس هب رفاید کستهـنشات ارموز رهزگ 

میر م حکومیت کیر ه بیو  و بلی، امار  اسالمی برای رضای پرور ذار و بر قلا 

بد نرص  و مرحنت پرور ذار و حامییت بیی  رییز، هنید جانبید و  داکارانید میر م بیا 

شهامت  و   وباره بد پا ایس ا  و اینک پس از هیژ ه سیال بیاز هی  بید  روازه پییروزی 

رسیده است و ا غیان هیا بیرای اعیا ه حکنرانیی نایام  یال ، مسی قل و هنید شینول 

 .حاد شامری می کننداسالمی بی تاباند ل

سالد آغاز تحریک اسالمی، قیام امار  اسالمی، مقاومت  وباره  ۲۵اما.... جریان 

امار  اسالمی و  س آور ها و پیروزی های ا یر امار  اسالمی، حکایت  یگیری هی  

 ار ، حکایت  ر ناک اما قابل ا  خار. بلی،  رین  و و نی   هد یقینا روزی نبو ه است 
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زند  لیر این مرز و بوم بیرای حاکنییت نایام اسیالمی و اعیا ه آن، تحیت کد چندین  ر 

پرچ  سفید رن  تحریک و امار  اسالمی قطرا  بیش بهای  ون شان را  دا و جیان 

های شیرین شان را نثار نکر ه باشند. بلی،  ه ها هزار  رزندان راس ین، م ین و بیا عیزم و 

امی  ین و مشائخ قرآن و حدیی بو ند  ریین ارا ه ا غان زمین کد بیشرت شان طلبا و عل

راس ای مقد  بد آرمان حاکنیت رشیعت غرای محندی بد شها   رسیدند و ذلگون 

کفن از  نیا ر  ند و  ه ها هزار نفر  یگر سیال هیای سیال را  ر زنیدان هیای ذون انیامو، 

ی منو ند و بگرام، پلچر ی، شربغان، قندهار، مزار و......... پس پنجره های زندان سپر 

 .می منایند

ن ما خضاب گرفت  زمین ز خون شهیدا
 چنین عبث تو هب سرخی این شفق منگر

یکی از شا صد های قابل ا  خار تحریک و امار  اسالمی اینسیت کید هیر  یر  

این  و جریان شکد  ر حقیقت جریان واحد استم بدون ام یاز  ور  و بیزرگ یکسیان 

س ند. بزرذان و مقامیا  امیار  اسیالمی بیر عکیس آما ه قربانی و  داکاری بو ند و ه

سائر جریان های سیاسی، ناامی و میدهبی امیروزی،  ر  یو اول مبیارزه قیرار  ارنید، 

 داکاراند آما ه قربانی های جانی و مالی بیو ه انید و بیرای مجاهیدین زیر سیت عنیال 

د نشیان  ا ه انید کیید هیدف، آرمیان و مسیییر میا و شیام مشییرتک اسیت. از هنینسیت کیی

مجاهدین امار  اسالمی با اع ام  بیر زعامیت و قییا   جهیا ی شیان، عنلییا  هیای 

  .اس شها ی انجام می  هند

این تنها  رزندان هنوطنان ذننام ما نیس ند کید  ر عنلییا  هیای شیها   طلبانید 

سه  می ذیرند و بد مقام شها   رس راز میی شیوند، بلکید حیا ل  الید عبیدالرحامن، 

حفاید  -کنونی امار  اسالمی امیراملؤمنین شیخ هبی  اللید آ نیدزا ه  رزند ارشد زعی  
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نیز ا  خاراند جام شها   را نوش جان منیو . ایین ویژذیی انکیار ناپیدیر بزرذیان  -اللد 

امار  اسالمی است کد ند تنها  و  شیان، بلکید بیرا ران و  رزنیدان شیان را نییز  ریین 

 .راس ای حقانی و حق پرور نثار منو ند

 لسله از طالی انب استاین س 
 اب استاین خاهن همه آفت 

 ر مجنوعد ای کد بد  ست  ارید جزئیا  و سوانح زندذی پنجاه تن بزرذیان کید 

 ر مراحل مخ لی  تحرییک و امیار  اسیالمی رول اساسیی و عنیده ایفیا منیو ه انید 

جنعآوری شده است، تا کارنامد های  ر شیان و  یروزان آن هیا  ر تیاریخ آزا ه ذیان 

 .رای نسل های امروزی و بعدی ملت اسالمی رسمشق و الگوی زندذی باشدب

ایشان محسنین واقعی این امت و ملت هس ند و هرذز منی توان بیا چنید سیطور و 

جنال  حق ایشان را ا ا کر . اجر بی پایان و بیی کیران ایشیان نیز  پرور ذیار جهانییان 

نصییا ایشیان بگر انید. است. رب مخلوقا  نعنت های جیاو انی جهیان رسمیدی را 

  .الله  آمین یا رب العاملین

 بنا کردند خوش رسمی بخاک و خون غلطیدن
 خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را 

 .این  عا از من و از جنلد جهان آمین با 

.................................................... 

د هیا عالقید زییا ی  ارم و هنیواره بنده طبعا با مطالعد سیر ، سوانح و زندذی نام

می کوش   ر پهلوی سائر ک اب ها، مجال  و روزنامد هیا بایید تاریخچید چهیره هیای 
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مه  مدهبی، علنی، سیاسی و ناامی جهان اسالم و کفر را  ر میز مطالعد  اشی   باشی . 

رصف نار از اینکد امروز مسلامن هیا علیی العنیوم هامننید سیایر عرصید هیا  ر عرصید 

خ و سوانح نویسی نیز رو بد ا ول و زوال هس ند، اما این واقعیت انکار ناپیدیر اسیت تاری

کد  ر قرن های ذدش د،  انشنندان مسلامن ذ ائر بیش بهایی را  ر  ن تاریخ بید وییژه 

ِسیر، مغازی و اسامء الرجال تقدی  جامعد بتی منو ه انید. تیاریخ کامیل از ابین اثییر، 

ن کثیر، تاریخ طربی از ابن جریر، تاریخ ابن  لدون، تاریخ بغیدا  البداید و النهاید از اب

از  طیا بغدا ی، االنسیاب از عالمید سینعانی، تیاریخ  مشیق از حیا ل ابین عسیاکر، 

اعالن بال وبیخ از حا ل سخاوی، الدرر الکامند از حا ل ابین حجیر عسیقالنی، الضیوء 

و ییا  االعییان از عالمید ابین الالمع از عالمد سخاوی،  یباب الیدها از ابین  رصیون، 

 . لکان و......... آثار ماندذار و قابل ا  خار علامی اسالم  ر  ن تاریخ است

بدون تر  ، آغاز تحرییک اسیالمی طالبیان و قییام امیار  اسیالمی ا غانسی ان  و 

واقعد مه  و بزرذی  ر تاریخ کشور و منطقد بلکد جهان اسالم بو ه اسیت. بسییاری هیا 

تکاپوی ایین هسی ند کید ایین روییدا ها چگونید رخ  ا  و چطیور علیام و هنوز ه   ر 

طلبای تهی  ست مدار   ینی توانس ند نایام ذی  ذشی د اسیالمی را احییا و  ر رسارس 

کشور حاک  بسازند و چطور توانس ند  ر برابر یگاند ابر قدر  جهیان و ائی الف بیزرگ 

ی شیان امپراتیور قیدر  منید و مسی بد جهانی آن،  وباره رس باال کنند و با مبارزه طوالن

عرص را شکست بدهند ؟ ایشان چد کسانی اند ؟ از کجا نشئت کر نید ؟ و چگونید ایین 

 کارنامد های باور نکر نی را انجام  ا ند ؟

جواب این هند پرسش ها م قاضی باب تازه و علیحده یی  ر  ن تاریخ بو . ایین 

امیار  اسیالمی بهیرت میی توانید ایین سوانح چهره های بنیا ذیدار تحرییک اسیالمی و 

پرسش ها را پاسخ بگوید و  صل شکوه مندی را  ر تیاریخ جهیا  و عزینیت بیا زایید. 

یقیناً تاریخ جانبازان و رس روشان راه حق بدون این  صل نامتیام اسیت. بیا مطالعید ایین 

 .ک اب می توان امار  اسالمی ا غانس ان را  وبرت و بد شکل واقعی آن شنا ت
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کایت ما نیست قصه ییشی   رین رت از ح

 اتریخ روزگار سراپا نوشته ایم
................................................... 

سد سال پیش، اولرت از هند سوانح مرحوم مولوی محند رس   حنفی ترجنید شید 

 بید«   کیاروان رسالری»و از وبسایت االماره بد نت رسید. هنوز اصل ک یاب کید بید نیام 

زبان پش و است چاپ نشده بیو  شسیوانح مرحیوم حنفیی صیاحا از وبسیایت پشی وی 

االماره ترجند شده بو م، سپس زندذی نامد شهید مولوی نور محند حقپال و ازان پیس 

زندذی نامد شهید مولوی سنگین  اتح و سپس سوانح شهید مولوی احسان اللد احسیان 

ن ه  نداشی   کید سلسیلد ترجنید سیوانح ترجند شد و سلسلد ا امد یا ت. اما شاید ذام

 رذدش گان بزرذان امار  اسالمی چنان بد پیش می رو  کد بیاال ره مجنوعید آن، بید 

 .شکل ک اب آما ه چاپ می شو 

تیازه از چیاپ «   کیاروان رسالری»تقریبا یک و نیی  سیال پییش زمانیکید ک یاب 

قیت کنیسییون امیور برآمده بو ، محرتم مولوی امیر  یان م قیی، مسیئول عنیومی آن و 

 رهنگی و رئیس کنونی   رت مقام رهربی امار  اسالمی تشویق منو ند کد اذر ترجنید 

متام سوانح این ک اب بد تکنیل برسد، میی تیوانی  ایین ک یابی را کید اهنییت واالی  ر 

عرصد ثبت تاریخ قربانی ها و  داکاری های امار  اسالمی  ار  و برای نسیل کنیونی و 

  آزا ذیی و قهرمیانی میی  هید، بید زبیان  ری نییز چیاپ و  یدمت آینده کشور  ر 

 .هنوطنان ذرامی قرار بدهی 

سلسلد ا امد  اشت، اما چون  ر ییک سیال ا ییر مرصیو یت هیای رسینی بنیده 

ا زایش یا  د بو ، تکنیل این مجنوعد بسیار مشکل بد نار می آمید. امیا روزی محیرتم 
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یون  رهنگی و سخنگوی رسنی امیار  ذبیح اللد مجاهد صاحا، رئیس عنومی کنیس

اسالمی، یا آور شدند کد اذیر متیام سیوانح ترجنید شیده باشید، بید چیاپ ک یاب میی 

پر ازی . با حوصلد ا زایی تازه آن ها، بار  یگر با کامل اش یاق کنر بسی   و للید الحنید 

ترجند تکنیل شد، نار ثانی ه  شد و اینک ک اب شپیش ازان کاروان جهیا م  ر  سیت 

 .ام عزیزان قرار  ار ش

سیعید صیاحا، مسیئول بخیش تیالی  و  حا ل نیور احنیدسپا  ویژه از محرتم 

ترجند کنیسیون  رهنگی کد  ر راس ای تدوین، کنپوز و ترتیا نهایی ک اب صینیامند 

 .زحنت کشیدند

 حبیبی سننگانی

 قی ه ۱۴۴۰ذی القعده  ۱۴چهارشنبد 

  ورشیدی ۱۳۹۸رسطان  ۲۶
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رض مرتب  ع
ک اب کوشش شده است  ر پهلوی زندذی نامید مؤسیس امیار  اسیالمی   ر این

امیر املؤمنین مال محند عنر مجاهد رحند اللد، سوانح بزرذیانی ذنجانییده شیو  کید از 

 نیا ر صت شده اند. احوال زندذی پنجاه تن چهره های شنا  د شیده امیار  اسیالمی 

اندهان ناامی و مجاهیدین کید اع  از شخصیت های بنیا ذدار، وزرا، علامی کرام،  رم

 ر یکی از مرحلد ها نقش مه  و عنده یی ایفا منو ه اند،  ریین مجنوعید جنعیآوری 

شده است. ایشان از تخار تا  راه و از بیا غیس تیا  وسیت بیا اقیوام و منیاطق مخ لی  

کشور وابس گی  اش ند، اما از نگاه ا و   ینی و سنگر جها ی ر قای یک کیاروان و 

 انوا ه بو ند و زیر پرچ  واحید  ر راسی ای هیدف و آرمیان مشیرتک بیا اعضای یک 

زندذی  نیا  دا حا ای کر ند. سوانح این ک یاب بید اع بیار تیاریخ شیها   ییا و یا  

ترتیا  ا ه شده. الب د، سوانح چهار تن بزرذان امار  اسالمی کد بالفعل زعی  بو نید و 

. لهیدا زنیدذی نامید مرحیوم امییر یا بد آن ها نسبت زعامت می شید، مقیدم شیده اسیت

املؤمنین مال محند عنر مجاهد، شهید امیر املؤمنین مال ا رت محنید منصیور، مرحیوم 

 –رئیس الوزراء مال محند ربیانی و معیاون امیار  اسیالمی شیهید میال عبیداللید آ نید 

  ر اول ک اب جا آور ه شده است.  –رحنه  اللد 

شده، بلکد  ر چند سال ذدشی د بید عنیوان این سوانح اصال بد شکل ک اب نوش د ن

نوش د های ماهوار ترتیا می شد و بد ذوند قسو وار  ر مجلد هیای امیار  اسیالمی بید 

نت می رسید. وریفد ترتیا سوانح برای مجلد ها بد  وش بنده بو ، اما  ر صور  نبیو  

. لهیدا و یا عدم رسیدذی بنده،  یگر ر قای قل  بد  سیت بنیده را هنکیاری میی کر نید

بعضی سوانح را نویسنده ذان ذرامی هر یک شاهد غزنیوال، میال  بییر احنید مجاهید، 

مال احنداللد وثیق، بشیر هندر ، حا ل نور احنید سیعید، قیاری محنید ییونس راشید، 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

12 

نصیا ز ران و مف ی ابومحند حقانی ترتیا  ا ه اند. از بارذاه م عال برای شان اجر بی 

 پایان مسئلت  ارم.

سلد هنوز جرییان  ار  و از پرور ذیار اسی دعای تو ییق  اریی  کید احیوال این سل

زندذی  یگر شخصیت های علنی، جها ی و سیاسی امار  اسالمی را نیز جنعیآوری 

 و مرتا منائی .

 ر پایان، باید یا آور شوم کد مح ویا  و معلوما  ک اب را از ر قای نز یکیی و 

مس ند بد  ست آور ه و پس از تیدقیق نقیل اعضای  انوا ه شهدا و مرحومین بد شکل 

 کر ه ای  و  ر بیشرت موار  نام راوی نیز ذکر شده است.

از  داوند م عال مسئلت  اری  کید ایین ک یاب را بید  ربیار  یو  مقبیول و بیرای 

  وانندذان محبوب بگر اند. و ما ذالک علی اللد بعزیز.

 

 قاری سعید

  ه ق ۱۴۳۸رمضان املبارک  ۱۱
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 اهللمه مرحوم امیرالمؤمنین مال محمد عمر مجاهد رحمه زندگی ان
 ترتیا : بخش تاریخ کنیسیون  رهنگی

 

 تولد و دوران کودکی : 

مرحوم مال محند عنر مجاهد  رزند مولوی غالم نبی، نواسد مولوی محند رسول 

مییال ی  ر  ۱۹۶۰هجری شنسیی مصیا ف بیا  ۱۳۳۹و نوا ه مولوی باز محند  ر سال 

ین و عل  پرور  ر قرید چاه هنت  ر ولسوالی  اکریز والیت قندهار  یده  انوا ه م د

بد جهان ذشو . مرحوم مولوی غالم نبی، پدر مرحیوم میال محنید عنیر مجاهید نییز  ر 

ولسوالی  اکریز بد  نیا آمده بو  و  ر  رسگاه ها و  وائر  ینی مخ لی  هنیین منطقید 

س و  عو   ر منطقد مشغول ذر ید، تعلیام   ینی را حاصل منو ه، و سپس بد تدری

 رمییان او  ر اثر تالش ها و زحام   راوان بد عنوان یک شخصیت علنی و اج امعی 

 . ر شیدمر م 

مرحوم مولوی غالم نبی  و سال بعد از وال   مال محند عنر مجاهد از ولسوالی 

 ر آنجیا   اکریز، قندهار بد قرید نو ه  ر مربوطا  ولسوالی  ند این والییت کوچیید و

تا آ ر زندذی  و  مشغول تعلیی  و تربیید  ینیی باشیندذان آن منطقید بیو ، او  ر سیال 

مییال ی  ر آن جیا و یا  منیو  و  ر قربسی ان  ۱۹۶۵هجری شنسی مصا ف با  ۱۳۴۴

 .مشهور و کهند طالبان  ر شهر قندهار بد  اک سپر ه شد

 سیت  ا ، او  مجاهد  ر سین پینج سیالگی پیدر بزرذیوارش را از مال محند عنر

پس از رحلت پدر بد هنرای ما رش بد ولسوالی  هراوو  والیت ارزذان ر یت و  ر آن 
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ییک مولیوی محنید انیور و مولیوی محنید جنعید  جا تحت رسپرس ی کاکاهایش هیر

 .مراحل اولید زندذی و  وران کو کی را سپری منو 

 :پرورش و تعلیم 

 راذیری علوم  ینیی شیامل  سالگی برای ۸محند عنر مجاهد  ر سن  مرحوم مال

مدرسد اب دایی منطقد شهرکهند ولسیوالی  هیراوو  والییت ارزذیان شید. رسپرسی ی آن 

مجاهید بیو .  میال محنید عنیرمرحیوم مدرسد بد عهده مولوی محنید جنعید، کاکیای 

هیر  .منیو مرحوم مال محند عنر مجاهد تعلیام  اولید  ینی را نز  آن کاکیایش آغیاز 

عنر مجاهد  صوصاً مولوی محند انور بد تعلی  و تربید او توجید  و کاکای مال محند 

 . اش ند ی اص

مرحییوم مییال محنییدعنر مجاهیید  وره اب دائییید و م وسییطد تعلیییام  رشعییید را  ر 

سیالگی تعلییام  عیالی  ۱۸هنین مدرسد با مو قیت بد امتام رساند و با رسیدن بید سین 

آن مرحلد بد سیبا آغیاز حاکنییت ر یی  رشعی مرو جد  ر ا غانس ان را آغاز منو ، اما 

 .میال ی نیند متام ماند ۱۹۷۸هجری شنسی مصا ف با  ۱۳۵۷کنونیس ی  ر سال 

 :خانواده 

مرحوم مال محند عنر مجاهد از نگاه قبیلوی از قوم تومزی قبیلید هوتیک اسیت، 

هوتییک شییاخ بزرذییی از شییجره نسییا پشیی ون هاسییت، هییوتکی هییا  ر تییاریخ معییارص 

بر، ملی و جها ی هامننید قهرمیان حیاجی مییرویس ا غانس ان قهر  مانان  ین  وست، مد 

 . ان هوتک  ارند

هیا احیرتام  کید ا غیان -رحنید اللید  –غازی قهرمان حاجی میرویس  ان هوتیک 

یا  میی کننید،  ر « میرویس نیکد» اصی بد شخصیت او  ارند و او را بد لقا ا  خاری 

ور را از حاکنییت صیفوی هیای ریا  میال ی کش ۱۷۱۲هجری مصا ف با  ۱۰۸۸سال 

 .آزا  سا  د و یک حکومت مس قل و مق در اسالمی را پاید ذداری منو 
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اعضای  انوا ه مال محند عنر مجاهد از نگاه مسلک و رش د  انوا ه ییی، هنید 

علام و مدرسین علوم  ینی بو ند. آن ها متام زندذی شان را  ر راه  دمت بد  ین اللید 

وم رشعی و تربید  ینی و  کری مسلامنان وق  کر ند، از ایین رو  ر م عال، تدریس عل

تیرین و معیزز تیرین  منطقد  و  محبوبیت زییا ی  اشی ند و از لحیاع معنیوی بیا وقیار

شخصیت های جامعد شنا  د شده اند، هنید عیز  و احیرتام  اصیی بید ایین  یانوا ه 

ه علنیی و روحیانی و مجاهید  ر چنیین  یانوا   اش ند، تولد و پرورش مال محند عنر

تحت رسپرس ی و توجد مس قی  مرب یان علنی و  کری صور  ذر ت کید نقیش عنیده 

یی  ر رشد و تبارز توانایی ها و صالحیت های جها ی و  کیری ایشیان  اشیت. او  ر 

بین  یگر اعضای جامعد بد حیی شخصیت مخل ، مجاهد،  لسیوز و  ارای احسیا  

ساعی جها ی و اصالحی  یو  توانسیت جامعید را از اسالمی و ملی رهور منو ه و با م

 سا ، رل  و بی عدال ی و کشور عزیز ا غانس ان را از رش و   ند تجزییدء مح یوم نجیا  

 . هد

کاکاهای مال محند عنیر مجاهید متامیاً مجاهیدین بیو ه و تیا و   انوا ه، برا ران

 .اکنون چهار تن از اعضای این  انوا ه شهید شده اند

شنسییی  ۱۳۷۹سیینبلد  ۱۵ روز تجییاوز امریکییا بییر ا غانسیی ان ب ییاریخ ر نخسیی ین 

مال محند حنفی کاکیای میال محنید عنیر مجاهید  ،میال ی ۲۰۰۱اک وبر  ۷مصا ف با 

 .اولین شخصی بو  کد  ر حنلد هوایی تجاوزذران وحشی امریکایی بد شها   رسید

 جهاد و مبارزه :

  نرسیده بیو  کید کنونیسیت مال محند عنر مجاهد هنوز بد سومین  هد عنر  و 

قیدر  ا غانسی ان را  ر  سیت ذر  نید.  ر چنیین وضیعیت  ،ها با انجام کو تای نایامی

برای مال محند عنر مجاهد هامنند  یگر م علنین کشور، ا امد  راذیری تعلیام   ینی 

نیامنکن بییو . زیییرا کنونیسیت هییای ملحیید از هنید بیشییرت بییا علیام، طلبییا، محصییلین و 

ینی کشور  صومت  اش ند. ن یج اً میال محنید عنیر مجاهید نییز الزم شخصیت های  
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 انست کد تعلیام  عالی  ینی  و  را نیند متام ذداش د و برای انجام مسئولیت رشعیی 

  و  از مدرسد بد سوی جبها  جها  برو .

او سلسد جها  و مبارزا   و  را  ر چهارچوب تنای  حرکت انقالب اسالمی از 

  والیت ارزذان آغاز منو ، بعد از ذدراندن مدتی  ر این ولسیوالی، او ولسوالی  هراوو 

بد عنوان شخصیت شجاع و مجاهد با شهامت  ر سطح والیت ارزذان مطیر  ذر یید و 

 ر ساحا  و مناطق مخ ل  این والیت  ر عنلیا  های ناامی بر  یالف کنونیسیت 

 ی و رول مو ق  ر عنلییا  ها رول  عال و مؤثری ایفا منو .  ر ن یجد این شهر  جها

های جها ی، او  رمیان مجاهدین چنان مقبیول ذر یید کید ح یی یکبیار هنگامیکید از 

جانا مجاهدین مناطق مخ ل  بر ولسوالی  هراوو  عنلییا  وسییع تعرضیی صیور  

می ذر ت، مال محند عنر مجاهید بید  واسیت و تقاضیای متیام مجاهیدین بید حییی 

دان تعرض تعیین ذر ید و او نیز عنلییا  را مو قانید رسقومندان جبها  مخ ل  و قومن

انجام  ا . الب د، او  ر این عنلیا  برای نخس ین بار ز نی شد. او مید  بیشیرت از سید 

سال هنراه با مجاهدین منطقد  و   ر جن  های مس قی  بر علید کنونیست ها رشکت 

 .کر 

کید او  ر وقیت   وس ان و هنسنگران مرحوم مال محند عنر مجاهید میی ذوینید

رشوع جها  اذرچد سناً  ور  بو ، امیا اسی عدا  و توانیایی انجیام هیر نیوع مسیئولیت را 

 . اشت و از نگاه  یزیکی و جسنی جوان صح نند و قوی بو 

میال ی با بیرا ران مجاهید و  ۱۹۸۳هجری شنسی مصا ف با  ۱۳۶۲بعداً  ر سال 

ای جهیا ی بید ولسیوالی میونید هنسنگر  و  بخاطر انسیجام بهیرت و بیشیرت  عالییت هی

والیت قندهار ر ت و آنجا  ر جبهد قومندان  یض اللد آ ندزا ه کید قومنیدان مشیهور 

جها ی تنایی  حرکیت انقیالب اسیالمی بیو ، بیر  یالف عسیاکر اشیغالگر شیوروی و 

مز وران کنونیس ی شان بد جها  مسلحاند  و  ا امد  ا . آنجا نیز  ر ن یجید اسی عدا  و 

عنلییا  هیا، محبوبییت و  یی ناامی و رول مو قاند  ر پالن ذداری و اجیراقابلیت ها
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و مور  توجد تنای  های جهیا ی قیرار ذر یت و از طیرف تنایی   ی یا تشهر   اص

حرکت انقالب اسالمی مرحوم مولیوی محنید نبیی محنیدی، مسیئولیت مسی قل ییک 

 .جبهد بد ایشان سپر ه شد

-۱۹۸۳ش هجیری شنسیی ۱۳۷۰ی الی ۱۳۶۲مال محند عنر مجاهد  ر بین سالهای 

ی و  نیید والیییت یمیونیید،  ری، پنجییواهییای م شخصییاً  ر مربوطییا  ولسییوالی م۱۹۹۱

قندهار  ر جن  های تقریبا هند روزهء مجاهدین  ر برابیر قیوای اشیغالگر شیوروی و 

عنلییا  هیای پیر  سی آور ی کید بیر  حنال  بر مراکز آنان، سه  ذر ت. هنچنین  ر

والییت مرکیز  ،ولسوالی شهر صفا و مربوطیا  قیال قندهار  ر  – شاهراه عنومی کابل

زابل بر  الف کیاروان هیای اشیغالگران شیوروی صیور  میی ذر یت، او  ر متیام آن 

کد مجاهدین راکت می نامیدند و مؤثر  ۷عنلیا  ها شخصاً حضور  اشت. آر پی جی 

ال محنید مرحیوم می یدهسیال  پسیند، ترین سال  بر ضد تانک های جنگی روسی بو 

او  ر اس عامل و هیدف ذییری راکیت مهیار   اصیی  اشیت. قابیل  عنر مجاهد بو .

یا آوری است کد قندهار و بد ویژه میوند،  ری و پنجوایی از جنلد ساحا  و منیاطقی 

بو ند کد نقاط محوری شکست شوروی شنر ه می شدند،  ر این منیاطق و  ر شیاهراه 

و  یگر وسایو  شنن تخریا ذر ییده بیو   هرا  بد حدی تانک ها –عنومی قندهار 

کد  شنن برای حفارت و نجا   و  از  طر حنیال  مجاهیدین از آن هیا بید شیکل 

موانع اس فا ه می کر ند، طوریکد آن ها را  ر اطراف قرارذیاه هیای  یو  بیر یکیدیگر 

 .چیده بو ند

مییال محنیید عنییر مجاهیید  ر جریییان عنلیییا  هییای مسیی قی  جهییا ی  ر برابییر 

زین شوروی، چهار بار ز نی شد و  ر آ رین بار چشی  راسیت  یو  را نییز از م جاو 

 . ست  ا 

مالمحند عنر مجاهد  ر سیطح قنیدهار و والییا  هنجیوار قومنیدان برجسی د و 

پیشگام جها ی بر علید شوروی ها و مز وران آنان شنا  د می شید، کید  ر بسییاری از 
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بعضی از ذف د ها و  اطرا   وسی ان عنلیا  های جها ی نقش بارز  اشت.  ر اینجا 

 .و هنسنگران او  ر زمان جها  بر ضد شوروی را بد طور منوند نقل می کنی 

 ر والیت قندهار یک پوس د بسیار مس حک  بو  کید آنیرا پوسی د بایدوان میی  – ۱

ذف ند.  شنن  ر یک نقطد حسا  و حاک ، تانکی را مسی قر کیر ه بیو  کید  ر ن یجید 

تانک مجاهدین بسیار با مشکل مواجد بو ند، مجاهدین بسیار تیالش اندا ت های آن 

کر ند کد آن تانک را از بین بربند تیا از رش  آن نجیا  یابنید. امیا علیی رغی  تالشیهای 

مکر ر مو ق بد از بین بر ن آن نشدند، باال ره مجاهدین برای کنیک میال محنید عنیر 

ن بیرب  و هنینطیور نییز شید، میال مجاهد را از سن  حصار  واس ند تیا تانیک را از بیی

محندعنر مجاهد توسو آرپی جی  و  تانک را هدف ذر  ید از بیین بیر ، ایین ییک 

 . س آور  بسیار بزرگ برای مجاهدین  ر آن زمان بو 

 ر  وران جها  بر علید رو  هیا  ر یکیی از روییارویی هیا  ر سیاحد محلید  – ۲

نیدهار شیهید میال عبیداللید جا  کد یکنت  یگر از شخصییت هیای مشیهور جهیا ی ق

آ ند شکد سیپس وزییر   یاع امیار  اسیالمی و بعید از اشیغال کشیور بید حییی نائیا 

امیراملؤمنین ایفای وریفد منو م نیز با ایشیان هنسینگر بیو ، بید انیدازه ای تانیک هیا و 

موترهای  شنن را از بین بر ند کد  ر ای آن روز مر م با  یدن مخروبید هیای آن هنید 

د از  ور منایان بو ،  کر میی کر نید نیروهیای  شینن هنیوز هی   ر منطقید تانک ها ک

موجو  هس ند، حاالنکد اکرثیت وسایو  شنن از بین ر  د و سو  د و مابقی آن هیا بید 

 .مراکز  و  بازذش د بو ند

 ر هنگیام جهیا  بیر ضید رو  هیا تانیک هیای  شینن بیر شیاهراه عنیومی  – ۳

منطقد سن  حصار عبیور میی کر نید، میال محنید  هرا  از ولسوالی  ری  ر -قندهار

عنر مجاهد کد مال برا ر آ ند شنائا کنونی امار  اسالمیم نیز با ایشان هنراه بیو ، بیا 

 اشنت تنها چهار  یر مرمی راکت جن  بر کیاروان  شینن را رشوع کر نید و توانسی ند 

 .چهار تانک  شنن را از بین بربند
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ن جهیا   ر کنیار میال محنید عنیر مجاهید بیو ه مال برا ر آ ند کید  ر  ورا – ۴

است، می ذوید کد مال صاحا بد اندازه ای تانک های شوروی ها را از بین بر ه اسیت 

 کد بد سبا کرث  آن، هنسنگرانش تعدا   قیق آن را منی  انس ند.

هنزمان با سقوط حاکنیت کنونیس ی نجیا و آغاز جن  های تناینی  ر سیال 

میال ی، مال محند عنر مجاهید هامننید  یگیر  ۱۹۹۲ ف با هجری شنسی مصا ۱۳۷۱

مجاهدین راس ین، سال  را بد زمین ذداشت و  ر منطقد  یو   ر کنیار مسیجد حیاجی 

ابراهی   ر قرید ذیشانی، سن  حصار ولسوالی میوند والیت قندهار یک مدرسد  ینیی 

ا ی هنیراه بیا ایجا  کر  و  ران مدرسد مس قر شد و بعد از چهار ه سال مشکال  جهی

چند تن از هنسنگران  و  بد هدف تکنییل تعلییام  نامتیام رشعیی اش بید  راذییری 

 . رو   ینی رو آور 

 ر این هنگام بد شنول کابل، متام کشور را جن  ها و  رذیری های تناینی  یرا 

ذر  د بو ، آرمان های جهیا  مقید  بید سیبا اغیراض شخصیی بعضیی جنگسیاالران 

اند و آرزوهای یک و نی  میلیون شیهدای ملیت مسیلامن ا غانسی ان تناینی نیند متام م

 .زیر پا شد

 :قیام در مقابل فساد و تاسیس امارت اسالمی 

با سقوط ر ی  کنونیسی ی، بجیای اینکید نایام اسیالمی تاسییس ذیر   و آرزو و 

آرمان چند سالد ملت مجاهد بد مثر نشیند، جن  های  ا لی آغاز ذر ید. مجاهیدین 

 ر اثر یک  سیسد منا  ضعی  و یا ه  کیامالً از صیحند بییرون رانیده شیدند، راس ین 

ح ی بعضی مجاهدین پیشین کد باید کنونیست ها را محاکند منو ه و بد سزای اعیامل 

شان می رساندند، آنان را  ر کنار  و  نشاندند و تعدا   یگریدست بد غار  و چپاول 

 ند. ارایی کشور و شکنجد و بی آبرویی ملت ز 

ن یج اً  وره هرب و مرب  ر متام کشور حاک  ذر ید و ا غان ها  وره ای را تجربید 

کر ند کد شاید مثالی هامنند آن را ندیده باشند. رس، مال و نامو  هنوطنان مسلامن ما 
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هر لحاد با تهدید مواجد بو ، پوس د ها و زنجیر هیای تفنگسیاالران  یو رس، جاهیل و 

، راه ها و هند جا موجو  بو ، هر کدام شان طبیق میزاب و پست  طر  بد روی رسک ها

رواب  و ، ند تنها اینکد از هنوطنان ناتوان پول می ذر  ند، بلکد از تجیاوز بیر عیز  و 

نامو  هنوطنان نیز باکی نداش ند، چور و چپاول رسماید ملی و معنیوی کشیور، غنیائ  

د ای آغیاز ذر یید کید میا جها  و ح ی جنگال  و معا ن کشور نیز بصور  بی رحامنی

هیچگاهی مثال آن را  ر تاریخ ذدش د کشور رساغ نداری . ملت مؤمن کد چهار ه سال 

جها  کر ه بو  ند تنها مثره و حاصل جها  شان با  طر ضیاع مواجد شد، بلکید زنیدذی 

 .روزمره شان نیز با تهدیدا  رو برو ذر یده بو 

و کشی ار، چیور و چپیاول، رلی  و  ر ن یجد هیرب و میرب،  سیا  اج امعیی، ق یل 

وحشت،  ر  و رنج ملت مسلامن هر آن بیشرت و بیشرت می ذر ید، مجاهدین راس ین کد 

برای آزا ی، صلح، عز  و رسبلندی ملت مسلامن  و  مبارزه کر ه بو ند بیا مشیاهده 

 این وضعیت بسیار رنج می بر ند.

ن مجاهید  یو   ر مال محنید عنیر مجاهید کید  ر ایین هنگیام هنیراه بیا  وسی ا

ولسوالی میوند قندهار زندذی می کر ، هامنند سائر مجاهدین راسی ین بیا مشیاهده ایین 

اوضاع بسیار رنجیده و ناراحت بو ، ایشان  و  شاهد حال بو ند کد بر شیاهراه قنیدهار 

هرا   ر هر قدم پوس د و پاتک ایجا  شده بو  و متام روز مسا رین مالیوم، زنیان و  –

ان توسو تفنگساالران بد ا الق چور ، بی آبرو و ح ی کش د میی شیدند. محاسن سفید

باید بگوئی  کد  ر این هنگام پوس د ها و پاتک ها  ر قنیدهار بید حیدی زییا  بیو  کید 

اران کشور وق ی از هرا  بد قندهار،  صوصا بد بندر ویش شبولدکم اموال  یو  را  تج 

از راه عنییومی عبییور  هنیید از تییر  ان قییال مییی  ا نیید، بجییای اینکیید امییوال  ییو  را 

موجو یت بیش از حد پاتک ها، اموال  یو  را  ر میونید تخلیید میی کر نید و بعیداً از 

 شت ها با هزاران مشکال  تیا بولیدک میی رسیاندند، تیا از رش  پاتکسیاالران  ر امیان 

 .باشند
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مال محند عنر مجاهد و  وسی ان مجاهید او  ر میور  وضیعیت  ا یل شیهر نییز 

 اش ند، جایی کد تفنگساالران  و رس شیهر را کوچید بید کوچید  ر بیین  یو   آذاهی

تقسی  کر ه بو ند، ملکیت هیای بییت املیال را غصیا میی کر نید و بیا پیول نقید میی 

 رو  ند، بر زمین های  ول ی مارکیت اعامر می کر ند، عالوه بر ایین هنیشید  ر مییان 

 رنج و مصیبت ها می شد.  و  بد جن  و  رذیری مشغول بو ند و ملت م حنل

این ناهنجاری های  وامدار و بی پایان، مجاهیدین واقعیی را مجبیور سیا ت کید 

برای از بین بر ن  سا  و حفاریت جیان و میال مسیلامنان، عیزم  یو  را جیزم منیو ه و 

 ست بکار شوند. مجاهدین مشوره و نشسیت هیایی را آغیاز کر نید. میال محنید عنیر 

لیس را  ر منطقید زنگیاوا  ولسیوالی پنجیوایی بیا علیامی مجاهد و ر قایش اولیین مج

مشهور و شنا  د شده  ایر کر ند، این نشسیت علیامی کیرام تحیت رسپرسی ی مولیوی 

سید محند صاحا کد  ر جها  زمان شوروی، قاضی عنومی مجاهدین قیندهار بو  و 

ضید  بد مولوی پاسنی صاحا مشهور بو ، بد مال محند عنر مجاهد ذف ند کید بایید بیر

 سا  قیام کند و هند آن ها از او حامیت  واهند کر . مال محنید عنیر مجاهید اسیا  

هجیری  ۱۴۱۵محرم الحیرام  ۱۵تحریک اسالمی را  ر هامن مجلس ذداشت و ب اریخ 

 قنری مبارزه بر ضد  سا  و هرب و مرب آغاز ذر ید.

سیا ، تحریک اسالمی بد قیا   مال محند عنر مجاهد بخاطر محو و جلوذیری  

ملیت مواجید شید.  ر و و با اس قبال ذسرت ه مجاهدین راس ین  مبارزه  و  را آغاز کر 

قدم نخست والیت قندهار و بعد از آن مناطق  یگر از وجو  تفنگساالران بی بند و بیار 

و  اسد تصفید ذر ید. هنگامیکد بیشرتین مناطق کشور  ر تسلو طالبان  رآمد، اج امع 

 ۱۵، ب یاریخ صید نفیر بیو  ۱۵خ ا غانس ان کد شامر شان بیاالتر از بزرذی از علام و شیو 

هجری قنری بیا  اییر کیر ن نشسیت بیا شیکوهی  ر قنیدهار، بیا تائیید  ۱۴۱۶ذوالقعده 

امار  مال محند عنر مجاهد لقا امیر املؤمنین را بد او تفویض منو ند. ب اریخ ششی  

نییز تحیت تسیلو امیار  هجری شنسیی کابیل، پای خیت ا غانسی ان  ۱۳۷۵مییزان سال 
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آن بشنول متام مناطق مرکیزی و شیاملی ا غانسی ان، امیار  و بد تعقیا  اسالمی  رآمد

 . اک ا غانس ان حاک  ذر ید ٪۹۵اسالمی بر 

امار  اسالمی ا غانس ان تحیت قییا   میال محنید عنیر مجاهید، نایام اسیالمی 

ز وقفید طیوالنی یکبیار اس وار بر اساسا  رشیعت را  ر ا غانس ان بد مییان آور ، پیس ا

 یگر بد جهانیان منوند زنده نایام اسیالمی را تقیدی  کیر ، کشیور را از تجزیید و از رش 

ا را   و رس و غیر مسئول نجا   ا ، اسلحد بیت املال را جنعآوری منیو  و امنییت و 

ثبا  رستارسی را حاک  سا ت. این  س آور ها  ر حالی بد مثر رسییده بیو  کید متیام 

شنول ملل م حد  رین کار ناتوان و عاجز مانده بو ند. اما مس کربین و جهان جهان بد 

کفر تحنل این رشیعت و امار  را نداش ند، از ایین رو  ر مقابیل آن موقی   صیامند 

تراشیدند، تا اینکد باال ره بید شیکل مشیرتک و  سیت  ذر  ند و بهاند های نا رست می

 .جنعی اقدام بد تجاوز کر ند

 نه مال محمد عمر مجاهد :شخصیت زعیما

مال محند عنر مجاهد بد حیی یک رهرب و زعی ، طبعیت و مزاب  اصی  اشت. 

او برعکس  یگر مقاما  و رهربان بلندرتبد جهان از  و منایی و تااهر نفر   اشیت، 

بدون رضور  سخن منی ذفیت، امیا ذف یار او  ر صیور  رضور  پخ ید، سینجیده و 

حنلید امریکیا بیر ا غانسی ان  ر حالیکید ماشیین تبلیغیاتی و  معقول بو ، مثال ؛  ر آغیاز

تالشهای امریکا بخاطر تضعی  مورال مجاهدین بسییار  عیال بیو  و متیام رسیاند هیای 

غربی، شبکد های را یویی و تلویزیونی وقت  و  را بید نتی آن تبلیغیا  وقی  کیر ه 

سیخنان عیام  هی  و  بو ند، مال محند عنر مجاهد با روحید مطننئ و اعی ام  کامیل  ر

 سلیس  و  بد ملت چنین پیام پر مح وا و اطنینان بخش  ا  :

اللد م عال بر هر چیز قیا ر و تواناسیت،  ر نیز  اللید م عیال تفیاوتی بیین قیدر  » 

ق و غور بشنوند کید  آمریکا و توان یک مورچد نیست، آمریکا و  وس انش این را با تعن 

ن هامنند راهرشاه شپا شیاه پیشیین ا غانسی انم بید امار  اسالمی ناامی نیست کد امیر آ 
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روم برو  و عساکر و ا را ش بد شام تسیلی  شیوند، اینجیا جبهیا  مینا  جهیا  وجیو  

 ار . اذر شام شهرها و پای خت را اشغال کنید و حکومت اسیالمی را رسنگیون سیازید، 

کیر ؟  مجاهدین ما  ر کوه ها و  شت ها مس قر  واهند شد، سیپس شیام چید  واهیید

هامنند کنونیست ها  ر هر جا کش د  واهید شد ! شام بدانید و آذیاه باشیید کید ایجیا  

هرب و مرب آسان است اما  وباره از بین بر ن بی نانی و آشف گی و ایجا  نایام، کیار 

 شوار است، مرگ حق است و هر کس طع  آن را میی چشید، بجیای اینکید میرگ  ر 

 وس ی با آمریکا باشد، بسیار  وب  واهد بیو  کید  حالت بی ایامنی و بی غیرتی و  ر

 «.با ایامن، با غیر  و  ر اسالم باشد

شاید  ر آن وقت بسیاری ها واقعیت این سخنان مال محند عنر مجاهید را  رک 

نکر ه باشند، اما اکنون کد تقریبا  و  هد از آغاز این معرکید نیا میوزون میی ذیدر  و بید 

ام ائ ال یان شان  ر مقابل مجاهیدین تهیدسیت و عقییده شنول آمریکایی ها، ناتو و مت

منِد مال محند عنر مجاهد با شکست آشکار مواجد هس ند، توانس د اند مفهوم سیخنان 

 تاریخی آن زمان او را  رک بکنند.

هنچنان ایشان  ر آغاز تجاوز آمریکیا  ر جرییان اییرا  بیانیید را ییویی بید ملیت 

 و مز وران آنان ذفت : ا غان با اشاره بد تجاوزذران 

این جنلید  «.اسلحد می تواند مرگ بد بار آور ، اما جلو مرگ را ذر  د منی تواند»

برای بر ی ها  ر آن زمان یک ترکیا بی مفهوم بو ، اما اینست  ر هژ ه سال ذدشی د، 

مصداق آن را جهانیان با چش  رس مشیاهده کر نید، قیو  هیای م جیاوز بیا اسی فا ه از 

کنالوجی پیت  د  و  مر م زیا ی را بد کیام میرگ کشیاندند، امیا ن وانسی ند اسلحد و تی

 و  را از مرگ نجیا   هنید و  ر جرییان هیژ ه سیال بید صیور  مسلسیل بید  سیت 

 .مجاهدین قهرمان امار  اسالمی کش د، ز نی و یا  س گیر می شوند
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اسیلحد  این یک واقعیت انکار ناپدیر است کد اکنون قو  های مغرور و مجهز بد

پیت  د آشکارا بر کش د و ز نی شدن هزاران تن از ناامیان  و   ر ا غانس ان اعرتاف 

 .می کنند

از  ید مال محند عنر مجاهد نسبت بد ذف ار بسیار، عنل کی  ارجحییت  اشیت، 

زندذی او  ور از تتیفا  بو ، زندذی سا ه و بیی تکلی  متیام زنیدذی اش را احاطید 

 وراک سا ه، ذف ار بی تکل ، ر  ار م واضع از عیا ا   طیری کر ه بو ، لبا  سا ه، 

 .شان بو . تکل ، م کلفین و بر ور  م کلفاند را  وست نداشت

او جدی ت، تدبر و ا الص را عامل پیت ت کارها می  انست و از میان  وسی ان، 

 .شخصی را بیشرت می پسندید کد مدب ر، مخل  و جدی می بو 

  و ناهنجاری ها عا    ا ه بو ،  ر صور  رخ  ا ن هنچنان  و  را با مشکال 

هر ذوند حا ثد بزرگ وضعیت او کامالً عا ی بو ، تر  و رساسینگی را بد  ل راه منی 

 ا ،  ر هنگام  وشی یا مصیبت، کامیابی و یا ناکامی اس وار و مطننئ بو ه و بیر  یو  

 .کنرتول  اشت

 روتنی، م انت، وقیار، حییا، ا ب، بد علامی کرام و بزرذان احرتام  اصی  اشت، 

احرتام م قابل، هندر ی، ترح  و ا الص از  اصیت های طبیعی او بیو . عیزم راسیخ، 

را  بیاری تعیالی از  توکل کامل بد اللد جل جاللید  ر متیام امیور و باورمنیدی بید مقید 

 .مشخصا  بارز زندذی او بو 

جاهیدین  یو  چنیان از هنین بو  کد مال محند عنر مجاهید  ر  ل رهیروان و م

محبوبیت  ار  کد ند بد منصا راهری وابس د است و ند ه  بد امکانا  ما ی.  ر طیول 

سیز ه سال جها  علید امریکا مجاهدین بد او چنان احرتام قائل بو ند کد بخاطر تعنییل 

 . رمو ه هایش از قربانی جان های شان نیز  ریز نورزیدند
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 :ن اسالم اهتمام درباره قضایا و امور جها

مرحییوم مییال محنیید عنییر مجاهیید بیید حیییی مؤسییس تحریییک اسییالمی و رهییرب 

 .مسلامنان  رباره قضایا و امور امت اسالمی اه امم  اصی  اشت

او هنیشد  ر مور  مسجد االقصی، نخس ین قبلد مسلامنان،  اعید بر حق مسیلامنان 

ی کر  و آزا ی مسجد  لسطین و  ر هر ذوشد و کنار جهان از اسالم و مسلامنان   اع م

 .اقصی از چنگال صهیونیست های غاصا را مسئولیت رشعی هر مسلامن می  انست

مال محند عنر مجاهد رهربی بو  کد بر  ر  امت اسیالمی  ر منید بیو . ا یو ، 

هندر ی، ایثار و هنکاری با برا ران مسلامن محض شعار او نبو ، بلکد  ر عنیل آن را 

 .ثابت می کر 

 :وی و فکری انتمای عقید

مرحوم مال محند عنر مجاهد از لحاع عقیدوی و  کری رهیرو مینهج مسیلامنان 

 .اهل السنت و الجامعت و مقلد مدها حنفی بو 

مخییال  رسسییخت  را ییا  و بییدعا  بییو ، ا  ال ییا  مییدهبی و تناینییی بییین 

مسلامن هیا را  وسیت نداشیت، بید مجاهیدین و متیام مسیلامن هیا  ر میور  اسی حکام 

المی و هامهنگیی  کیری توصیید و پا شیاری میی منیو . وحید  عقییده و وحد  اس

اتحا  بین مسلامنان را مه  ترین رضور  وقت می  انست. پییروی از نقیش ذیام هیای 

سل  الصالحین و امئد مج هدین  ر روشنی قرآن و حیدیی را یگانید راه نجیا  امیت 

 .اسالمی می  انست

 :زندگی شخصی 

کد بخش اعا  زندذی  یو  را  ر تعلی  و مطالعید مرحوم مال محند عنر مجاهد 

علوم  ینی، جها ،  عو  و  دمت  ر راه اسالم سپری منو ، شاید  قیر تیرین رسان و 

مقاما  معیارص کشیور بیو  و از کسیانی بیو  کید از امیوال بییت املیال بیدون رضور  
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اش کیاری اس فا ه منی کر ، زیرا ند  ر زمان جها  پیشین بیا اسی فا ه از نفیوذ جهیا ی 

برای رس و سامان  ا ن بد زندذی شخصی  و  کر ه بیو  و نید هی   ر زمیان حاکنییت 

 .رستارسی پنج سالد امار  اسالمی

مال محند عنر مجاهد تا اثنای و ا  ند کیدام  انید عیا ی  ر ملکییت شخصیی 

  و   اشت و ند ه  رسماید و پول نقد  ر بانک های کشورهای  ارجی.

هجری شنسی مصا ف بیا  ۱۳۷۸زمان ملل م حد  ر سال شورای امنیت سا ذاههر 

میال ی، تحری  های اق صا ی یکطر د و راملاند را علید ا غانسی ان وضیع کیر  و  ۱۹۹۹

حک  انجام  حساب های مالی مقاما  طالبان  ر بانک هیای  یارجی را صیا ر کیر ، 

مقیام امیار  مال محند عنر مجاهد بد حیی امیر امار  اسالمی ا غانس ان، عالی تیرین 

بو  کد  ر بانک های  ا ل و یا  ارب از کشور کدام حساب مالی بد نام شخصی و ییا 

 مس عار نداشت.

، هنگامیکد محل مسکونی او از سیوی  شیننان اسالمی  ر زمان حاکنیت امار 

هدف حنال  مرذبار قرار ذر ت و عالوه بر شها   اعضای  امیل او، سیبا شیها   

، بعضی مقاما  امار  بید منایور حفاریت ایشیان  ر شیامل بسیاری های  یگر ذر ید

غرب شهر قندهار  ر ساحد پائین کوتل کوه بابا صیاحا کید  ر اطیراف و نز یکیی آن 

آبا ی و  اند های مسکونی نبو ، یک محل سکونت برای مرحوم مال صیاحا و   یرت 

ال شینر ه مقام امار  اسالمی اعامر کر ند، کد آن ه  از ملکیت های عنومی بیت امل

 .می شد، ند ملکیت شخصی او

هجیری شنسیی  ۱۳۷۵و شیوخ کیرام  ر سیال  تن علام پانز ه صدهرذاه از جانا 

میال ی، لقا امیر املؤمنین بد او  ا ه شد، بجای احسیا   وشیحالی ۱۹۹۶مصا ف با 

ی ذرید کر  کد چیا ر روی شیاند اش تیر ذر یید،  سیخنان  ر آ یر جلسید  ر  اوبد حد 

  : ذفتضار کرام و ح یبد علامتاریخی  و  
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صلی اللد  -! شام از نگاه عل  رشعی  و ، حیثیت ورثای رسول اکرم  ی کرامعلام

را  ارید، شام کد امروز بار این مسئولیت سنگین را بیدوش مین ذداشی ید،  -علید و سل  

  ر حقیقت مسئولیت اس قامت و انحراف آن بدوش شامست.

 ! اس ا ان ذرامی و علامی ذرانقدر

اذر  دا نخواس د از ما  ر این امانت بزرگ مسلامن ها تقصیر و انحراف صیور   

می ذیر ، اصال  آن مسئولیت رشعی شامست، شام  ر روشنی عل  رشعیی  یو  میا را 

بد اس قامت و ر نت بر رصاط مس قی  رهنامیی کنید، اذر از ما  ر تنفیید احکیام اسیالمی 

ن را مشاهده میی کنیید و  ر میور  اصیال  آن کوتاهی و انحراف رخ می  هد و شام آ 

چیزی منی ذوئید، مسئولیت آن نز   داوند بدوش شامسیت و مین  ر روز آ یر  بید 

 ذریبان شام  ست می اندازم.

 شخصیت و مزاج طبعی : 

مرحییوم مییال محنیید عنییر مجاهیید  ر پهلییوی  اموشییی و کیی  ذ ییویی، ررا ییت و 

االتر منی  انست، اذر چید آن هیا از  وشطبعی  اصی ه   اشت،  و  را از  یگران ب

لحاع مقام، منصا و سن از او  ور  می بو ند. بر یور  او بیا ر قیای  یو  صینیامند، 

 .مشفقاند و پر از احرتام م قابل بو .  ر مجالس بیشرت  ر مور  جها  سخن می ز 

 بعد از هجوم امریکایی ها :

ی هیا بیر ا غانسی ان، رشایو امنی ی و تعقیا جدی  شنن بعید از هجیوم امریکیای

تغییری بر ورای  عا ی مرحوم مال محند عنر مجاهد نیاور ه بیو  و او امیور جهیا ی 

 را بد حیی زعی  امار  بد  وبی تعقیا و تنای  می منو . 

صیاحا  ر طیول  واز ه سیال جهیا  علیید  قابل یا آوری است کید مرحیوم میال

و تا آ رین رمق حیا   ر کشیور امریکا برای یکروز ه   اک ا غانس ان را ترک نکر  

او کارهای  یو  را هیر روز  یو   . و   ر کنار سنگر و سنگر اران حق حضور  اشت

را با عبا   پرور ذار و تالو  قرآن کری  آغاز می منو  و  ر صور   رصیت تفاسییر 
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منیو ، امیور جهیا  جیاری بیر  یالف  مخ ل  قیرآن کیری  و احا ییی را مطالعید میی

جدی ت مراقبت و تعقیا می کر ، برای تنای  و ترتییا امیور نایامی بید اشغالگران را با 

قومندانان جها ی بد طریقد معیند اوامر و توجیها  صیا ر میی منیو ، بیا تعقییا منیابع 

نتاتی جها ی و رساند های  ربی جهانی از پیت ت ها و مو قییت هیای جهیا ی بیر 

ور  و از ایین طرییق از  الف اشغالگران و موضوعا   یگیر معلومیا  بدسیت میی آ 

 حوا ث و واقعا  روزاند کشور و جهان با رب می شد.

 وفات :

مجاهد  داکار و مؤسس با اب کار امار  اسیالمی امیراملیؤمنین میال محنید عنیر 

مجاهد پس از سپری منو ن متام زندذی  و   ر راه جها ،  عیو ، اصیال  و قربیانی 

 د سوی ابدیت رحلت منو .ها باال ره طبق قضای الهی از  نیای  انی ب

 امیراملؤمنین کد هر لحاد حاکنیت او پر از کارنامد های تاریخی بو .

امیراملؤمنین کد  ر  وران امار  اسالمی احکام معطیل رشیعیت را  ر ا غانسی ان 

  وباره نا د منو .

امیراملؤمنین کد  ر زمان حاکنیت او، نایام  ولیت اسیالمی شید، اق صیا  کشیور 

یاست  ارجی اسالمی شد و قرآن کری ، احا یی و  قید اسیالمی یگانید اسالمی شد، س

 مرجع متام احکام  ولت ذر ید.

این امیراملؤمنین  واز ه سال کامل مقاومیت جهیا ی ا غیان هیا را  ر برابیر متیام 

جهان کفری  ر رشایو بسیار ناذوار بد ذوند شگف آور رهربی منو ، رهربی کد تک ییک 

محاربوی آن، اکا می های ناامی جهان را انگشت بد  ندان  های ناامی و نزاکت های

 سا ت و مغرور ترین جرناالن امریکا و ناتو بد مهار  ناامی او رس تسلی  نها ند.

او این رهربی معجزاند  و  را  ر برابر ائ الف جهانی صلیا از قرید هیای وییران 

سیال از وسیائل پیتی  د و  اند های  امد کشور  و  انجام  ا ، او  رین مد   واز ه 

 الیکرتونیکی بی پروا و از سیاره های مصنوعی جهان معارص مس غنی بو .
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او از طریق ویژه  و  با مجاهدین  ر متا  بو ، اما  شنن ند جای بو  و بیاش او 

 و ند ه  طریقد ارتباط مداوم او با  و های اول مقاومت را پیدا توانست.

هربی جها ی  و  با اس فا ه از تک ییک هیای واقعا، مال محند عنر مجاهد  ر ر 

 روس ایی، تیکنالو ی پیت  د کشفی و جاسوسی  شنن را رسوا سا ت.

بلی، مال محند عنر مجاهد حاک  زاهد قرن بست و یک میال ی بو  و حاکنیت 

  و  را برای اعالی کلن  اللد قربان منو .

 ۱۳۹۲میاه ثیور سیال  ۴تیاریخ بد از اثر بیامری سل این رهرب  لیر و مب کر باال ره 

سپر  . انا للید  حقیقیهجری شنسی  اعی اجل را لبیک ذفت و رو   و  را بد مالک 

 وانا الید راجعون.

، مفکرین و سیاستمداران جهاان اسا ب  ان مناسافا و اات ءچندی از تاثرات علام

 قاید پر ا تخار جهان اس ب :

 عالمه ابو محمد المقدسی : محدث بزرگ جهان اسالم و استاد مجاهدین نامدار

 داوند بر امام مال محند عنر رح  بکند، امثیال او  ر  نییای امیروزی بسییار بید 

ندر   یده می شیو ، نایام  داونیدی را بیر زمیین نا ید منیو ، مهیاجرین را پنیاه  ا ، 

 نصیحت ناصحان را پدیر ت و تا رسیدن مرگ با کفار جنگید.

 عالمد شیخ علوان :محدث و  قید بزرگ عربس ان سعو ی 

متام اوراق تیاریخ را مطالعید کیر م، امیا جیز میال عنیر حیاکنی پییدا نکیر م کید 

حاکنیت  و  را برای  ین پرور ذار قربان کر ه باشد،  داوند بیر او رحی  بکنید و  ر 

 جنت الفر و  ماوای او بو .

 عرفان صدیقی، ژورنالیست مشهور :

هر  ولیت  یو  بید سیوی کیوه هیای مغیرور زمانیکد او پس از سقوط قنیدهار، آ یرین شی

 ا غانس ان می ر ت، بر پیشانی او جز پرور ذار آثار سجده بر کسی  یگری  یده منی شد.
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 دکتور حاکم المطیری الکویتی :

امت اسالمی با و ا  مال محند عنر مجاهد زعیی  بیزرگ  یو  را از  سیت  ا ، 

 لیبی ها منو .زعی  کد مقابلد تاریخی  ر  ر برابر ائ الف جهانی ص

ای زعی  امت اسالمی ! تو  ر واقعیت برای امت اسالمی چنان امام بو ی کد نسل 

های کنونی و آینده امت اسالمی، متام نهضت های  کیری و جهیا ی آنیان و میدار  

  قهی بد تو اق دا می کنند.

 ای اس ا  بزرگ ! آیا تو  ر واقعیت از نز  ما ر  ی ؟

  ک ور شامل : 

 زبان شنا  جهان !ای ا یبان 

بیائییید قییامو  هییای متییام زبییان هییای جهییان را از رس بنویسییید، وا ه رجولیییت 

 شمر انگیم را از متام آن حدف بکنید و بجای آن تنها مال عنر بنویسید.

 ابو حنزة الدرعاوی :

این مسئلد رشعی است کد کسی  ر سنگر مبارزه با  شینن  ر حیال ربیاط و یا  

داوند م عال شها   شهید مال محند عنر مجاهد را قبول و او مناید، او شهید است.  

 را  ر جنت الفر و  جا  هد.

 رب و ا  امیر املؤمنین  اغ ترین موضوع رساند های جهان بو  و تعیدا  زییا ی 

شخصیت های علنی و جها ی جهان اسالم پیام های تسلیت و غنتییکی  یو  را بیا 

 .  مقام رهربی امار  اسالمی رشیک منو ند

شیوال  ۱۴شورای رهربی امار  اسالمی و  انوا ه مرحوم مالصیاحا بید تیاریخ 

 ذدشیت مرحیوم امیراملیؤمنین را ر ییک اعالمیید  یرب با نت  هجری قنری ۱۴۳۶سال 

و تسلیت و غنتیکی  و  را با مر م مجاهد ا غانس ان و جهان اسیالم   ندتصدیق منو 

 ابراز منو ند.
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ده عالیقدر امیر المؤمنین مال محمد عمرر اعالمیه شورای رهبری و خانوا

 مجاهد رحمه اهلل در مورد اعالن وفات ایشان

 بس  اللد الرحنن الرحی 

إن الحند للد؛ نحنیده، ونسی عهند، ونسی غفره، ون یوب إلهید، ونعیوذ باللید مین رشور 

أنفسنا ومن سهئا  أعاملنا، من يهده اللد؛  ال مضل لد، ومن يضلل؛  ال ها ي لد. ونشهد 

أن ال إلد إال اللد وحده ال رشيك لد، ونشیهد أن محنیداً عبیده ورسیولد، صیه اللید علهید 

 .وعه آلد وأصحابد وسل  تسلهامًکثیرا

ِِْذِن اللید كِ اابًیا :  أما بعد.  قد قال اللد تبارک و تعالی ا كاانا لِناْفٍس أاْن متا و ا إاِلَّ ِبی ما وا

نْ  مان ي یرِْ  ثایواابا الیدُّ الً وا ؤاجَّ یناْجِزي مُّ ین ي یرِْ  ثایواابا اةِ یراِة ن ؤْتِیِد ِمنْهایا واسا ما هاا ن ؤْتِیِد ِمنْهایا وا

اكِِرينا  یا  - الشَّ ما ِبهِل الل یِد وا اباه ْ  ِِف سا ن واْ لاِما أاصا ها د  ِربِّهُّونا كاِثرٌي  ااما وا عا واكاأايِّن مِّن نَِّبيٍّ قااتالا ما

الل د   ا اْس اكاان واْ وا ما واْ وا ف  ع  اِبِرينا ضا ا كاانا قاْولاه ْ  إاِلَّ أان قاال واْ ربَّناا اْغِفْر لاناا ذ ن وبانایا  - ي ِحاُّ الصَّ ما وا

ْوِم الْكااِ ِرينا  ْناا عاها الْقا ناا وانرص  اما ثابِّْت أاقْدا إرِْساا اناا ِِف أاْمرِناا وا  - ۱۴۶ -۱۴۵ –آل عنیران   -وا

۱۴۷ 

  مگر بد حک   دا، نوش د شده یک وقت ترجند : و نیست هیچ نفسی را کد مبیر 

مقرر شبنابر این مرگ پیامربان یا  یگیران، ییک سین ت الهیی اسیتم و هیر کید بخواهید 

پا اش  نیا را شو  ر زندذی  و   ر این راه ذام بر ار م چیزی از آن بد او میی  هیی ، و 

 هییر کیید بخواهیید پییا اش آ ییر  را، از آن بیید او مییی  هییی ؛ و زو  مییی  هییی  ثییواب

چد بسا پیامربانی کد ق ال کر ند هنراه او  داپرس ان بسییار  ر برابیر بیا  -شکرذداران را 

کفار، پس سس ی نکر ند بد سبا مصییب ی کید رسیید بید ایشیان  ر راه  یدا و ضیعی  

و نبیو  سیخنان ایین  –نگش ند و تسلی  نشدند، و  دا  وست می  ار  صرب کننیدذان را 

ند ای پرور ذار ما، بییامرز بید میا ذناهیان میا را و از حید  دا پرس ان مگر اینکد می ذف 

 . ذدشنت ما را  ر کار ما و اس وار ار پاهای ما را و نرص   ه ما را بر قوم کا ران
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مرگ حق است و ما ایامن  اری  کد بد جز از اللید عزوجیل متیام موجیو ا  میی 

اکرم محند صیلی و رس ار  و جهان رسول  پرور ذارمیرند، ح ی محبوب ترین مخلوق 

 .اللد علید و سل  نیز لد  مرگ را چشید و از  نیا رحلت منو 

با توجد بد این حقیقت، مقام رهربی امار  اسالمی و  انوا ه مرحوم میال محنید 

عنر مجاهد اعالم می  ار  کد امیر املؤمنین مال محنید عنیر مجاهید مؤسیس و زعیی  

بو  روحش را بد مالک االروا  سیپر ه امار  اسالمی  ر ن یجد بیامری کد عائد حالش 

و از این  نیای  انی بسوی جهان ابدی سفر منو  ه است. انیا للید و انیا الیید راجعیون و 

 .رحند اللد تعالی رحن  واسع 

مال محند عنر مجاهد رحن  اللد علید رهرب پر ا  خار و مخل  امت اسالمی بو ، 

می را بید اه یزاز  رآور ، بید نیام کد  ر رشایو بسیار سخت و حسا  بیرق امیار  اسیال 

امار  اسالمی ناام کامل رشعیی را بید نیام امیار  اسیالمی مطیابق بیا اصیول سیاسیت 

اسالمی پاید ذداری و تاسیس منو ، اللد عزوجل توسو او نید تنهیا  ر سیطح ا غانسی ان 

نعنت ناام اسالمی را بیرای مؤمنیان ارزانیی منیو  بلکید بیرای متیام جهانییان مثیالی از 

 .اکنیت واقعی اسالمی را تقدی  منو ح

این چند سطر شاید توان اح وای کارنامد های پر ا  خار او را نداش د باشد، بناًء بید 

اصل سخن می پر ازی  و آن اینکد عالیقدر امیراملؤمنین رحند اللد از این  نییا رحلیت 

او یعنیی  منو ه است،  ر چنین رشایو  شوار وریفد ما اینسیت کید امانیت بیاقی مانیده

امار  اسالمی را هامنگوند پرورش  هی  کد جناب ایشان پرورانده بو ، بد هامن شیکل 

بد رشیعت اسالمی ال زام منائی ، مخل  و م وکیل بید اللید عزوجیل باشیی  و هامنگونید 

آما ه و حارض برای  دمت و قربانی باشی  و  ر راه حق مؤمن، م عهد، م وکیل، صیابر، 

جل بینناک باشی ، تا  داوند م عال تو یق تحنل این بار سینگین و اس وار و از اللد عزو 

رساندن آن بد منزل مقصو  را نصیا مان مناید و ما را بد رس رازی و پییروزی  ر  نییا و 

 .آ ر  نوازش  هد
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مرحوم مال محند عنر مجاهد کد علیی الیرغ  متیام  شیار و تعقییا تجیاوزذران 

ر جریان سیز ه سال ح ی برای یکیروز هی  از جهان کفر  ر کشور زندذی می منو  و  

ا غانس ان بد پاکس ان و یا کشور  یگری نر یت و از محیل سیکونت  یو  امیور امیار  

اسالمی را رهربی می منو ، شواهد و  الیل زییا ی بیر ایین اسی قامت بیزرگ و بییرون 

نر نت او از کشور وجیو   ار . چنیدی قبیل او  ر ن یجید بییامری کید شیامل حیال شیان 

 .ذر یده بو  و  ر  و هف د آ ر شد  ذر  د بو  و ا  منو 

عالیقدر امیر املؤمنین رحند اللد اذر چد جسام یک شخ ، اما از لحاع معنیوی 

یک حرکت، مفکوره و حامل آرمان مقد  بو ، اذر کسی میی  واهید رو  ایشیان را 

امیار  اسیالمی شا  مناید و و ا اری  و  بد ایشیان را ثابیت سیاز ، بایید بیا مییراث او 

و ا اری مناید و و وجیبد  ر   ر  ما برای اعا ه ناام اسیالمی  ر چنیین رشاییو اینسیت 

کد برای قو  ، وحد ، وسعت و مو قیت امار  اسالمی متام کوشش های  و  را بید 

 رب بدهی ، پاید های این  اند مشرتک را مس حک  تر سازی ، زیرا عیز  و رسبلنیدی 

 .ن ما تنها با قو  این ص  جها ی تضنین می ذر  قت مجاهد و ملت مسلام

مرحوم امیراملؤمنین مال محنید عنیر مجاهید امیار  اسیالمی را بید حییی ییک 

حرکت بزرگ، بد چنان شکلی آبا   و بد پییش بیر ه اسیت کید  ر پشیت آن پایید هیای 

بر و تشیکیال  مینا   ذداشی د اسیت، لهیدا  اس وار و مس حک ،  وسی ان مخلی  و مید 

ن و متام مسلامنان مطننئ باشند کد مسئولین و مجاهدین امیار  اسیالمی ایین مجاهدی

کاروان را بیا هنکیاری و نرصی  پرور ذیار و پشی یبانی مسیلامن هیا طبیق آرمیان هیای 

عالیقدر امیر املؤمنین مال محند عنر مجاهد رحند اللد بد منزل مقصو  می رسیانند. ان 

 .زشاء اللد تعالی و ما ذالک علی اللد بعزی

بر اسا   یصلد رهیربی امیار  اسیالمی، شیورای رهیربی و  یانوا ه عیالی قیدر 

هیجری قنری برای مید  سید روز از  ۱۴۳۶شوال  ۱۴امروز  -رحند اللد  -امیراملؤمنین 

سوی علامی کرام، امامان مساجد، شخصیت هیای جهیا ی و قیومی، مسیئوالن امیار  
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ی ایصال ثواب بد رو  امیر املؤمنین اسالمی، مجاهدین و عامد ملت  ر متام مناطق برا

مال محند عنر مجاهد رحند اللد     قرآن کری ،  عا وانی و  اتحد انجام میی شیو ، 

و از  ربار اللد عزوجل برای مرحوم امیر املؤمنین  عای مغفر  و برای امار  اسیالمی 

 . عاهای اس حکام  و مو قیت صور  می ذیر 

د مال عبیداملنان آ نید بیرا ر امییر املیؤمنین میال  ر پایان باید یا آوری منائی  ک

محند عنر مجاهد و مولوی محند یعقوب،  رزند ارشید مرحیوم امیراملیؤمنین از متیام 

مسلامن ها  صوصا اس دعا منو ه اند کد اذر کدام نوع حقوق آنان  ر زمان حاکنییت 

د را امار  اسالمی تحت زعامت مرحوم مال محند عنر مجاهد تلی  شیده باشید، هنی

عفو منایند و  ر  عاهای نیک شان او را  رامیوش نکننید، میا  ر ایین مصییبت بیزرگ، 

متام امت مسلند و  اص اً ملت مجاهد ا غانس ان را با  یو  رشییک میی  انیی  و بیرای 

 هند از بارذاه اللد عزوجل  واهان تسلیت و صرب جنیل هس ی . والسالم

 

 شورای رهربی امار  اسالمی

 یقدر مرحوم مال محند عنر مجاهدو  انوا ه عال

 هی ق ۱۳۴۶شوال املکرم   ۱۴

 هجری شنسی ۱۳۹۴اسد  ۸

 میال ی ۲۰۱۵جوالیی  ۳۰
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 –رحمه اهلل –زندگی انمه شهید امیرالمؤمنین مال اختر محمد منصور 
 ترتیا : بخش تاریخ کنیسیون  رهنگی

 

مبیارزه علیید امار  اسالمی ا غانس ان کد  ر عرص کنونی سنگر مس حک  جها  و 

آن بید شیکل  ؤسسیانمسطح جهیان پنداشی د میی شیو ، للید الحنید   رکفر و اس بدا  

 .موهوبی از صالحیت ها و مهار  های  وق العا ه یی بر ور ار بو ه اند

مؤسس امار  اسالمی مرحوم مال محند عنر مجاهد رحند اللید، مجنوعید زنیده 

قییا   مسیلامنان را  ر مییدان  ای از صالحیت های رهربی بو . او توانست صیالحیت

جها  و مبارزه علید کفار جهان عنال بید بر یی از آن مجاهیدانی تلقیین کنید کید بیرای 

  .حاکنیت ناام  داوندی با او هنراه بو ند

مدرسد جها ی عنری بد رسکر ذی او اشخاص زیا ی را تربید کر  کید هیر یکیی 

مقاومیت  ر حسیا  تیرین  شان توانایی کامیل قییا   مسیلامن هیا و رهیربی جهیا  و

 رشایو زمان را  ارا بو ند و هس ند.

 ر نهضت های جها ی و  کری، نقش بنیا های میدهبی بیشیرت از شخصییت هیا 

محوری می باشد و هند امور بر اسا  انگیزه های جها ی و  کیری تنایی  میی شیو . 

فیای راشیدین، و  ل -صلی اللد علید وسیل   -ارشا ا  قرآنی، کارنامد های پیامرب اسالم 

 .رهرب  اساسی رهروان چنین نهضت ها می باشد

نییز یکیی از  –رحنید اللید  –زعی  شهید امار  اسالمی مال ا یرت محنید منصیور 

شخصیت های صاحا بصیر  و از شاذر ان م ین مدرسد عنری بو  کید امیور قییا   

ر  و پیس از امار  اسالمی را  ر حیا  مرحوم عالیقدر امیراملؤمنین عنال بد پیش می ب
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اعالن و ا  او، از جانا اهیل الحیل والعقید امیار  اسیالمی ششخصییت هیای مع یرب، 

علامی کرام و چهره های جها ی و ملیم بد حیی زعیی  جدیید امیار  اسیالمی تعیین 

ذر ید و تا شها   با کامل  یانت، م انت، تدبیر و  الوری وریفد رهیربی ایین کیاروان 

 .بزرگ را انجام  ا 

یل، مخ رصا نگاهی می کنی  بد زندذی و کارنامد هیای شیهید منصیور  ر سطور ذ

 . رحند اللد

  : والدت

 رزنید الحیاب محنید جیان  ر سیال  -رحند اللید  –شهید مال ا رت محند منصور 

 ر قرییید بنیید تینییور ولسییوالی میونیید والیییت  -میییال ی  ۱۹۶۸ -هجییری شنسییی  ۱۳۴۷

  .قندهار بد  نیا آمد

 یانوا ه م یدین و علی  پیرور  ر سیطح  -رحند اللد  -صور چون  انوا ه شهید من

منطقد و پدر ذرامی اش شخصیت عل   وست بو ، نخس ین ان خاب آن هیا بیرای تربیید 

 سا  شهید منصور صاحا آموزش های  ینی بو .

 : آموزش 

سالگی بد رهنامیی پیدر ذرامیی اش شیامل  ۷ ر سن  –رحند اللد  –شهید منصور 

طقد شد و برای تعلیام  اب دایی  ینی بد مسجد قرید می ر یت. چیون مک ا اب دائید من

از  ور سالی عالئ   انش، ذکاو  و بصیر   ر چهره وی منایان بو ، او بیر عیالوه از 

 .پدر ذرامی اش، مور  تربید و پرورش  اص اس ا ان  و  نیز قرار ذر ت

ل  انوا ه شهید منصور صیاحا چیون  ر زمیان هجیر   ر کنیی ذیر ی جنگی

شبلوچس ان، پاکس انم سکونت  اش ند، او چند مد   ر هیامن جیا و سیپس  ر منطقید 

پنجپایی بد آموزش های  ینی پر ا ت. سپس بد شهر کوی ید ر یت و  ر ییک مدرسید 

 ینی  ر منطقید عبداللید  یان کیرا  بید  ر  هیای  ینیی ا امید  ا . ازان پیس بیرای 
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جا  ر کنی کچد ذری و منیاطق  یگیر  راذیری علوم  ینی بد پشاور سفر منو  و  ران 

 .بد روند آموزشی  و   وام  ا . او  وره  ور  را  ر کنی جلوزیی، پشاور  واند

زمانی کد او هنوز مشغول  راذیری علیوم  ینیی بیو ، قیدر  ا غانسی ان بید  سیت 

 .کنونیست ها ا  ید و مر م مجاهد کشور  ر برابر آن ها بد قیام اسالمی آغاز منو ند

 : مبارزه سیاسی  جهاد و

مییال ی، میر م  ۱۹۷۸پس از تهاج  شوروی های اشغالگر بر ا غانسی ان  ر سیال 

 .مجاهد ا غانس ان بر ضد آن ها بد مقاومت اسالمی پر ا  ند

مییال ی بیرای  عالییت هیای جهیا ی،  ۱۹۸۵ ر سال  -رحند اللد  –شهید منصور 

زیز اللید را بید حییی سینگر جبهد قومندان مشهور جها ی والیت قندهار شهید قاری ع

جهییا ی  ییو  ان خییاب منییو  و  عالیییت هییای جهییا ی اش را  ر برابییر شییوروی هییای 

اشغالگر و کنونیس ان  ا لی  ر منطقید پاشینول ولسیوالی پنجیوایی تحیت رسپرسی ی 

شخصیت مشهور جها ی الحاب مال محند حسن آ ند کد  ر زمیان حاکنییت امیار  

،  وام  ا . جبهید جهیا ی شیهید قیاری عزییز اللید اسالمی معاون ریاسیت الیوزراء بیو 

وابس د بد تنای  حرکت انقالب اسالمی مرحوم مولوی محند نبی محنیدی بیو  و پیس 

از شها   قاری صاحا، بد قیا   قومندان مال حاجی محند آ ند بد حیزب اسیالمی 

 .مرحوم مولوی محند یونس  ال  پیوست

سالد بو  و هنچون یک جوان نیرومند آن زمان هژ ه  –رحند اللد  –شهید منصور 

و با شهامت و بد حیی مجاهد غیور بد هدف   اع از  یین و مییهن، راه جهیا  و مبیارزه 

 ر برابر اشغالگران و کنونیس ان  ا لی را ان خاب منو ،  ر جریان سیال تعلینیی  ر  

 .می  واند و  ر ایام  راغت بد جبها  جها ی می ر ت

یا  های زیا ی ناامی علید اشیغالگران شیوروی و شهید منصور صاحا  ر عنل

مییال ی  ر سییاحد  ۱۹۸۷حامییان  ا لییی آنیان سییه   عیال  اشییت. او یکبیار  ر سییال 

سنزری ولسوالی  ری والیت قندهار  ر جریان عنلیا  مسی قی  بیر مرکیز اسیرتاتژیک 
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. شوروی ها چنان ز نی شد کد بدنش سیز ه ز   بر اشت، اما  داوند م عال شیفا  ا 

میال ی  ر زمان حاکنییت امیار  اسیالمی  ر مییدان هیوایی  ۱۹۹۷او بار  وم  ر سال 

 .مزار رشی  ز نی شد و  ر هامن حالت ز نی بد  ست مخالفین اسیر ذر ید

 :  نقش اساسی شهید منصور صاحب در تحریک اسالمی طالبان

یسی ی  ر میال ی با  روپاشی ناام کنون ۱۹۹۲ ر سال  -رحند اللد  –شهید منصور 

ا غانس ان و آغاز جن  های  ا لی، هامنند مجاهدین مخل  جبهد  و ، سال  را بید 

  .زمین ذداشت و  ر جن  های نامتوع قدر   واهی، از هیچ جه ی حامیت نکر 

شهید منصور صاحا کد آن زمان مجاهید مشیهور و  ر مییان مجاهیدین شیهر  

نیدانان نایامی منطقید شمرحیوم نیکی  اشت، مانند  یگر شخصیت های جها ی و قوما

مال محند ربانی، شهید حاجی مال محند و شهید مال بورجانم با ان خاب زندذی عا ی 

 .از هر نوع  عالیت های تناینی  ست ذر ت و بد امور علنی و تربیوی مشغول شد

 ۱۹۹۴مصیا ف بیا  -هجیری قنیری  ۱۴۱۵هرذاه تحریک اسالمی طالبان  ر سال 

م امیراملیؤمنین میال محنید عنیر مجاهید تاسییس شید، شیهید از سوی مرحو  -میال ی 

منصور صاحا آن زمان  ر مدرسد امینید  ر کنی مهاجرین جلوزیی، پشاور نز  شییخ 

الحدیی مولوی شهاب الدین  الور و اس ا  نامدار مرحوم مولوی سید قریش بابا  ر  

هرذیاه آن هیا از می  واند. طلبای زیا ی حوزه جنوب غرب نیز با او ه   ر  بو نید. 

طریق رساند ها از تاسیس تحریک اسالمی طالبان آذاه شدند بین  یو  مشیوره کر نید 

کد باید چند نفر را برای معلوم کر ن حقیقت این حرکِت تازه بد قندهار بفرس ند. آن هیا 

 و ر یق  و  هر یک مال محند قاس  آ ند و مال عبدالسالم محبور را بد قنیدهار روان 

ان با رهرب و بزرذیان تحرییک اسیالمی  یدنید و پیس از اطنینیان و قناعیت کر ند. ایش

کامل بد ر قای مدرسد  یرب آور نید کید آن واقعیا حرکیت طالبیان و مجاهیدین واقعیی 

است. هامن بو  کد شهید مال ا رت محند منصور با  یگر ر قای  و  بد سیوی قنیدهار 
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منطقد تخ ید پیل را ترصیف کیر ه روان شدند. شبی کد آن ها بد بولدک رسیدند، طالبان 

 .بو ند و بد سوی شهر قندهار پیتوی  اش ند

و ر قای هنراه او  ر بولیدک  ر بیین  -رحند اللد  –شهید مال ا رت محند منصور 

 و  مشوره منو ند تا یکی را بد حیی امیر  و  تعیین منایند.  ر بین آن ها چهره های 

امیار  اسیالمی انجیام  ا نید. میثال ؛ صیدر  زیا ی بو ند کد بعدا  دما  بزرذی را  ر

محند ابراهی  صاحا شمسئول کنیسییون نایامی حیوزه غربییم ، والیی پیشیین والییت 

هلنند شهید مال عبداملنان آ ند، مسئول پیشین میدان هوایی قندهار مال محنید قاسی  

د مال آ ند، مسئول پیشین میدان هوایی شیندند مال عبدالسالم محبور، والی پیشین هلنن

محند نعی  آ ند، والی پیشین زابل مولوی مطیع اللد، شهید مولوی احند جان و........، 

آن ها پس از مشوره شهید مال ا رت محند منصور را بد حیی امیر  و  تعیین منو نید و 

هند بید رسکر ذیی او بید تحرییک اسیالمی طالبیان پیوسی ند و  یدما   یو  را آغیاز 

 .منو ند

اهلل در زمرران حاکمیررت امررارت اسررالمی و ررا   و شررهید منصررور رحمرره 

 :مسئولیت های ذیل را ایفا نمود

 .پس از   ح شهر قندهار، مسئول میدان هوایی قندهار تعیین ذر ید : ۱

پس از   ح والیت قندهار، مسئولیت نیروهای هوایی و میدا ع هیوایی قنیدهار  : ۲

 .بد او سپر ه شد

 .و سیاحت مقرر شدپس از   ح کابل، وزیر هوانور ی  : ۳

هنزمان بد اسا  حکی   یاص مرحیوم امیراملیؤمنین مسیئولیت  رمانیدهی و  : ۴

 .عنومی مدا ع هوایی وزار    اع نیز بد او سپر ه شد

شهید منصور رحند اللد  ر زمان پیشرب  وزار  هوانور ی و توریزم  عالییت هیای 

 :  یا آور می شوی  زیا ی عنرانی و بازسازی انجام  ا  کد بعضی آن را مخ رصاً 
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زمانی کد شهر کابل  ر ترصف امار  اسالمی  رآمید تاسیسیا  و ملکییت هیای 

وزار  هوانور ی بد سبا جن  های  ا لی شدیدا م رضر شده بو . آن زمان امیار  

اسالمی با مشکال  سخت اق صا ی و محدو یت های جهانی نیز روبرو بو ، اما شیهید 

ناسا اق صا ی، نخست میدان هیوایی بیین املللیی منصور صاحا  ر هامن رشائو نام

کابل و متام تأسیسا  آن را بازسازی منو  و سپس  و بین املللی هوایی آریانا ا غیان 

  .را برای پرواز های  ا لی و  ارجی بد س ندر  جهانی  عال و مجهز سا ت

 بد تعقیا آن، میدان های هوایی والیا  قندهار، هیرا ، ننگرهیار، مزاررشیی  و

قندوز را بیرای هیر نیوع پروازهیای ملکیی و نایامی آمیا ه و بیا وسیایل پیتی  د مجهیز 

سا ت. هنچنان سهولت پرواز های شباند روزی را  ر  ا یل ا غانسی ان مهییا و بعید از 

سال ها،  وباره زمیند ا ای حج را برای هیزاران حجیاب ا غیان از طرییق رشکیت هیوایی 

  .آریانا ا غان مساعد سا ت

 ا ییرت محنیید منصییور کیید  ر طییول حاکنیییت امییار  اسییالمی وزیییر شییهید مییال

هوانور ی بو ، برای احیاء و پیشرب  امور وزار  هوانور ی ملکی کشور سیعی و تیالش 

 .های زیا ی منو 

شهید منصور صاحا بخاطر رهنامیی بهرت هوانور ی ملکی و پروازهای ترانزی ی  

را  ر میدان هیای «  س گاه ویست»د سایر کشورهای کد از  ضای ا غانس ان می ذدش ن

بین املللی مه  ا غانس ان مانند کابل، قندهار، ننگرهار، میزار و هیرا  نصیا منیو  کید 

اکنون نیز مر م شاهد آن اند، و  ر آن زمان ملیون ها  الیر از مالییا  میرور طییاره هیای 

راپیور آن  ارجی بد بو جد ا غانس ان می آمد کد تا کنیون ا امید  ار . بیر اسیا  ییک 

طییاره هیای ترانسیپورتی و  ۴۴وقت وزار  هوانیور ی و میدا ع هیوایی کشیور، تقریبیا 

هلیکوپرت های جنگی کد  ر  وران جن  ها م رضیر شیده بیو ه و از پیرواز بیاز مانیده 

بو نیید،  ر زمییان وزار  شییهید منصییور صییاحا  وبییاره تییرمی  و قابییل اسیی فا ه بییرای 

 : یدند، کد تفصیل مخ رص آن قرار ذیل است هوانور ی ملکی و نیروهای هوایی ذر 
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طیاره های مخ ل  النوع کد  ر زمان وزار  منصور صیاحا  وبیاره تیرمی  و  ۴۴

 : بازسازی شد عبار  اند از

  : طیاره های ترانسپورتی

 N 26 و  و N 32 ، چهار N 12 سد

 : طیاره های جنگی

 22 –، پنج جیت سو M420 – ، سد جیت سو21هشت جیت می   

 : هلیکوپرت

 .۳۹و پنج ایل  ۳۵، هشت می ۸شش می  

و ان  ۴۱عالوه بر این  و طیاره مربوط بد ترانسپور  ملکیی سیا ت روسیید نیوع 

و طیاره بوین  امریکایی رشکیت هیوایی آریانیا ا غیان نییز  ر زمیان وزار  شیهید  ۲۴

ه طییار  ۵منصور صاحا  ر کشورهای  ارجی ترمی  و قابل اسی فا ه ذر یید. هنچنیان 

ترانسپورتی سا ت روسید را از بازار آزا   ریداری منیو ه بید  یدما  هیوایی کشیور 

 .سپر 

عالوه برین، ا غانس ان  ر آن زمیان  ه هیا طییارا   یگیر جنگیی، ترانسیپورتی و 

هلیکوپرتها نیز  اشت کد نقش نییروی کامیل هیوایی را ایفیا میی کیر  و بهیرتین منونید 

مدار نیروهای محارصه شده مجاهیدین  ر قنیدوز  عالیت آن اکامل و کنک هوایی  وا

و ساحا   ورا  یا ه و  یو هیای مقیدم جبهیا ، و نییز پروازهیای مینا  طییاره هیای 

مسا ربری میان شهرهای بزرگ کشور و  ارب از کشور بو . اما متام این رسماید ملی ما 

  .با اشغال امریکایی و مببار مان میدان های هوایی کشور از بین ر ت

مال ا رت محند منصور  ر زمان حاکنییت امیار  اسیالمی  ر ن یجید غیدر  شهید

جرنال مالک  ر شامل کشور بیش از شش ماه اسییر مانید، امیا بعیدا بید  ضیل  داونید 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

42 

م عال زمانی رها ذر ید کد با برذشت جرنال  وس  ، جرنال مالک از  اریاب  رار کر  و 

 .زمیند  رار زندانیان مساعد شد

 : ه علیه تهاجم امریکاییمقاومت مسلحان

مییال ی، شیهید  ۲۰۰۱اک یوبر  ۷پس از تهاج  امریکایی ها بر ا غانس ان بد تاریخ 

 .منصور صاحا بد جها  مسلحاند علید آنان آغاز منو 

مقاومت شهید منصور صاحا  ر برابر مببیاران امریکیایی هیا  ر اطیراف مییدان 

ز وران امریکیا کید تیا مید  زییا ی هوایی شهر قندهار و  رذیری های مس قی  او با می

 وام کر ، از مراحل قابل ذکر جها  و مقاومت او بر ضد امریکا اسیت. قابیل ییا آوری 

است کد امریکایی ها تهیاج  و مببیاران  یو  را از مییدان هیوایی قنیدهار آغیاز کیر ه 

 بو ند. بار اول  س گاه مدا ع هوایی بید نیام پیچیور را  ر سیاحد مییدان هیوایی قنیدهار

هدف قرار  ا ند، سپس  اند مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد، را اِر مییدان 

هوایی و  اند شهید منصور صاحا را  ر ساحد مییدان هیوایی و بید وییژه اوطیاق او را 

 .آماب قرار  ا ند، اما چون  ران جا کسی نبو  تلفاتی رخ ندا 

والییت هیا عقیا نشیینی سپس مجاهدین بد شنول کابل پای خت کشور از بیشرت 

منو ند، اما  ر والیت قندهار باز هی  مقاومیت تیا ییک میاه جرییان  اشیت.  ران اثنیا 

مز وران امریکا بد رسکر ذی ذل آغا شیرزی از طرف پل ارغسان بید ذونید پییه  حنلید 

می کر ند و طیارا  امریکایی نیز مبباران می کر ند، اما منصور صاحا و ر قیایش تیا 

 .قاومت کر ند و بارها تعرضا   شنن را عقا راندندآ رین لحاا  م

شهید منصور صاحا  ر اثنای کد مبباران شدید امریکایی ها جرییان  اشیت، تیا 

زمانیکد بزرذان امار  اسالمی تصنی  بد عقا نشینی از شهر قنیدهار نگر  نید، هنیواره 

  .م می  ا  ر اطراف میدان هوایی حضور  اشت و بد مقاومت  و   ر برابر  شنن  وا

مولوی مطیع اللد صاحا می ذوید : آن زمان کسی از طرف امریکیایی هیا و ذیل 

آغا شیرزیی بد او نامد یی آور  کد  ر آن بد منصور صاحا نوش د شده بو  :  یگر باید 
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تسلی  شوی، رس  مصیئون میی ذیر  ، وذرنید تیاب زور میا را نیداری و شکسیت میی 

برو بد آن ها بگو : هند زور  و  را بد  رب   وری. منصور صاحا بد آن نفر ذفت کد

بدهید و  ر  کر تسلینی من نباشید، شام توان  و  را رصف کنید و مین تیوان  یو  را 

 .رصف می کن 

مولوی مطیع اللد می ذوید کد منصور صاحا تا لحاا  ا یر، ارا ه مقاومیت  ر 

ام  و مرمیی هیای  و   اعی قندهار را  اشت. یکروز یکی از ر قا بد او ذفت کد مه

ثقیل را از میدان بد ساحا  ری  و میوند ان قال بدهی . منصیور صیاحا جیواب  ا  ؛ 

 .ازان جا پس آور ه منی توانی ، تا زمانیکد هس ی  هنین جا مرصف می کنی 

مال عزیزالرحامن نیز یکی از  اطره های  و  را چنین ذکر می کند :  ر آن زمان 

کنرتول امار  اسالمی برآمده بیو  و تنهیا شیهر قنیدهار   شوار، بیشرت ساحا  کشور از

باقی مانده بو . مبباران ها بد شید  جرییان  اشیت. یکیروز از پیل ترنیک تیا شیهر  ر 

 ا ل موتر با منصور صاحا هنراه بو م، او می ذفت : اوضاع بسیار  شوار اسیت، امیا 

ی با شیاه میی باشید و نباید عزم ما را م زلزل ساز ، این تقدیر الهی است کد ذیاهی کسی

است، ما باید عقیده و عزم  یو  را از  سیت  ذانذاهی ذدا. این هند برای آزمون بنده 

 .ندهی  و م عهد مبانی 

جها  بیر ضید امریکیا  ورهء پیر از مشیکال  و آزمیون هیای بزرذیی  ر زنیدذی 

جها ی شهید منصور صاحا بیو . مرحیوم امیراملیؤمنین عیالوه بیر عضیویت شیورای 

 .مار  اسالمی، مسئولیت جها ی والیت قندهار را نیز بد او سپر ه بو رهربی ا

 ر آن هنگام والیت قندهار نیز مانند سیایر والییا  ا غانسی ان بیرای جهیا  علیید 

امریکایی ها بد یک مسئول ورزیده و ماهر جها ی نیاز  اشت، زیرا امریکایی هیا هنید 

ب از هنییین والیییت علییید پییالن هییای جنگییی شییان را بیید سییطح متییام زون جنییوب غییر 

مجاهدین طر  می کر ند و بد سطح زون، بعد از والیت هلنند بیش تیرین امریکیایی، 

کانا ایی و  یگر  ارجی های اشیغالگر  ر ایین والییت مسی قر بو نید و بعید از بگیرام 
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بزرگ ترین پایگاه  و  را نیز  ر میدان هوایی قنیدهار  عیال کیر ه بو نید. امیا منصیور 

ر  جها ی  و  چنان برنامد های جها ی را علید اشغالگران  ر قنیدهار صاحا با بصی

 .طر  منو  کد جرناالن و آذاهان ناامی  شنن از مقابلد و جلوذیری آن عاجز ماندند

میییال ی  وبییار شکسیی اندن  ییارق العییا ه محییبس  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۳ ر سییال هییای 

وع تقریبا یک و نیی  مرکزی والیت قندهار بد  ست مجاهدین کد  ر ن یجد آن  ر مجن

هزار مجاهدین از اسار  نجا  یا  ند،  ر زمان مسئولیت شهید منصور صیاحا انجیام 

یا ت. هنچنان آغیاز قییام جهیا ی  ر منیاطق نز یکیی شیهر قنیدهار و ولسیوالی هیای 

جنوبی و شاملی، بیرون سیا نت منیاطق اطرا یی از کنیرتول  شینن،  وام جنی  هیای 

یا  های بزرگ اس شها ی بر مراکز  شنن کارنامد هیای چریکی  ر شهر قندهار و عنل

 یگر جها ی است کد  ر زمان مسیئولیت شیهید منصیور صیاحا  ر قنیدهار صیور  

 .ذر ت

 :  به حیث نا ب امارت اسالمی

میال ی، معاون پیشین امار  اسالمی شهید الحاب میال عبیید  ۲۰۰۷هرذاه  ر سال 

مرحوم عالیقدر امییر املیؤمنین میال محنید  اللد آ ند از سوی  ولت پاکس ان اسیر شد،

عنر مجاهد منصور صاحا را  ر پهلوی محرتم مال بیرا ر آ نید بید حییی معیاون  وم 

امار  اسالمی تعییین منیو  و هیدایت  ا  کید بنیا بیر اهنییت  یاص والییت قنیدهار، 

 مسئولیت آن والیت را نیز  وام بدهد.

للید آ نید  ر اسیار  نیروهیای میال ی، هرذیاه الحیاب میال عبیید ا ۲۰۱۰ ر سال 

پاکس انی بد شها   رسید و معاون  یگر امار  اسالمی مال عبید الغنیی بیرا ر  ر شیهر 

کراچی، پاکسی ان توسیو نیروهیای مشیرتک امریکیایی و پاکسی انی اسییر ذر یید، امییر 

املؤمنین مال محند عنر مجاهد شهید منصیور صیاحا را بید صیفت معیاون و مسیئول 

 .امار  اسالمی تعیین منو عنومی هند امور 
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از سیوی اوبامیا بید ا غانسی ان  امریکیایی هزار نیروهای اضیا ی ۳۰آنزمانی بو  کد 

 رس ا ه شده بو  و مقاومت جها ی  ر کشور با چالش هیای جیدی مواجید بیو . زییرا 

بیش از صد هزار نیروهای اشغالگر  ارجی مجهز بیا پیتی  د تیرین اسیلحد  ر پهلیوی 

 .ر  ا لی  ر رسارس کشور مشغول جن  با مجاهدین بو ندصدها هزار عساک

از یکسو راهر شدن امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهید بیرای رهیربی مقاومیت 

ناامی، بد سبا رشائو  شوار امنی یی نیا منکین بید شیامر میی ر یت و از سیوی  یگیر 

بید   الی قیا   ناامی و ا اری  ر جبهد جها ی مشکلی بو  کد پلدء جنی  را کیامال

  .نفع  شنن نشان می  ا 

عالوه بر  شارهای ناامی،  شارهای سیاسی و تبلیغاتی  شنن نیز تشدید یا  د بو  

و تعدا  زیا ی از مسئولین جها ی  ر سنگرهای مقاومت شهید و عده زیا ی ه  اسییر 

 .شده بو ند

 ر چنین وضعیت حسا ، مسئولیت انسیجام مجاهیدین  ر مقابیل صیلیبی هیای 

از سوی مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنیر مجاهید بید  وش شیهید منصیور اشغالگر 

صاحا اندا  د شد. شهید منصور صیاحا بید نرصی  پرور ذیار و هنکیاری شیورای 

رهییربی توانسییت مقاومییت را  ر حسییا  تییرین لحاییا  آن، طییوری رهییربی کنیید کیید 

 .مجاهدین هیچگوند احسا   الی قیا   نکنند

 ی برای نیروهیای صیلیبی  ر ا غانسی ان بید اعیرتاف میال  ۲۰۱۰هامن بو  کد سال 

 و  آنان  ونین ترین سال متام شید و مجاهیدین توانسی ند بیشیرت از هیر زمیان  یگیر 

تین  ۷۷۰رضبا  کاری و مؤثر تیری بیر پیکیر  شینن وار  کننید و بید اعیرتاف  شینن 

 –ر اشغالگران  ارجی را بد ق ل برسیانند. هنچنیان مجاهیدین بید قییا   شیهید منصیو 

توانس ند ساحا   یلی وسییعی را از ترصیف  شینن  یارب و ا اره مینا   -رحند اللد 

  .اسالمی را  ر آنجا بد میان بیاورند
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 : بعد از وفات مرحوم امیر المؤمنین مال محمد عمر مجاهد 

 ورشییدی  ۱۳۹۲ثیور  ۴هرذاه امیراملؤمنین مال محنید عنیر مجاهید بید تیاریخ 

ورای رهربی امار  اسالمی، علامی جید و بید وییژه قاصید و ا  منو ، اعضای مه  ش

 اص مرحوم امیراملؤمنین  ر  واز ه سال ا یر و ر قای کد تا هنگام و ا  با او یکجیا 

زندذی می کر ند، هند با شهید منصور صاحا بیعت کر ند و او را بد حیی امیر امار  

 .اسالمی تعیین منو ند

می و یکعده شیوخ و علامی کرام  یصیلد اعضای مه  شورای رهربی امار  اسال 

مییال ی آ یرین سیال زورآزمیایی اشیغالگران صیلیبی بید  ۲۰۱۳منو ند کد چون سیال 

میال ی کد اشغالگران آن را سال عقا  ۲۰۱۴رهربی امریکا است و سال رسنوشت ساز 

نشینی نیروهای  و  تعیین کر ه اند آمدنی اسیت، بنیاًء بید اسیا  مصیلحت جهیا ی و 

علامی کرام بهرت  واهد بو  کد  رب و ا  مرحوم امییر املیؤمنین بید جیز هنیین توا ق 

  .چند نفر محدو  بد  یگران آشکارا نگر  

هامن بو  کد این راز مه  بطور  یلیی  یارق العیا ه و بیر اسیا  مصیلحت مهی  

  .میال ی پنهان نگد  اش د شد ۲۰۱۵جوالی سال  ۳۰جها ی تا تاریخ 

 : رت اسالمی به حیث امیر منتخب اما

هرذاه و ا  مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد از سوی شورای رهیربی  

جیوالیی  ۳۰هجری قنری مصا ف بیا  ۱۴۳۶شوال املکرم  ۱۴امار  اسالمی بد تاریخ 

میال ی رسام اعالن شد، شهید منصور صاحا برای اطنینان بیشرت مجاهیدین بید  ۲۰۱۵

 ر میور  رسنوشیت  یو  و تعییین زعیی  جدیید  اعضای شورای رهربی و علامی کرام

ا  یار  ا  و ذفت هر کسی را کد شام بد حیی زعی  ان خاب بکنید من راضیی و موا یق 

هس  . هامن بو  کد یک ذروه اعضای شورای رهربی امار  اسالمی، مشیائخ عایام و 

 ییت علامی کرام کد از اع بار اهل الحل و العقد بر ور ار بو ند بدون حضور و موجو 
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شهید منصور صاحا و پیس از بحیی هیای طیوالنی، مصیلحت سینجی و مشیوره هیا، 

 .منصور صاحا را بد حیی امیر جدید امار  اسالمی تعیین منو ند

هنزمان با تعیین شهید میال ا یرت محنید منصیور بید حییی امییر امیار  اسیالمی، 

عنیومی اعضای شورای رهربی امار  اسالمی، مسئولین هنید کنیسییون هیا، مسیئولین 

والیییت کشییور، بزرذییان  ۳۴قضییاء و محییاک ،  رمانییدهان ناییامی و مسییئولین جهییا ی 

کنیسیون های ناامی، شخصیت های علنی، ملی، جها ی، سیاسی و  رهنگی کشور و 

مسئولین هند نیروهای مسلح و ملکی امار  اسالمی بیا یکصیدا بیعیت  یو  را بیا امییر 

مقاما  ناامی و ملکی و شخصیت هیای  جدید امار  اسالمی اعالم منو ند. این هند

مشهور ملی، علنی و جها ی کشور بیعت  و  را بد شکل صوتی و ک بی بید کنیسییون  

 رهنگی امار  اسالمی روان کر ند، کید بعیدا  ر وبسیایت مرکیزی االمیاره نییز بید نتی 

 .رسید

 : تعیین شهید منصور صاحب به حیث امیر جدید از نگاه شریعت 

ذاهان سیاست اسالمی، ان خاب زعی  از سوی شورای اهل الحیل علامی کرام و آ 

و العقد را بهرتین و  رست ترین ذزیند می  انند. اطالق اهل الحل و العقد بر  سی د ای 

از کسانی می شو  کد مش نل بر شخصیت های علنی، با تجربد و هوشیار بو ه باشید و 

 .معنوال آن را شوری  وانده شو 

های مخ ل  تعیین  لفای راشدین، برای تعیین زعی  جدید باید با اس نباط از راه 

 .سد مرحلد طی ذر  . اول ؛ مرحلد ترشیح،  وم ؛ مرحلد ان خاب، و سوم ؛ مرحلد بیعت

کسی کد زعی  مقرر می شو  منی تواند  و  را ترشییح و ییا بیرای زعامیت نیامز  

ت : إنا واللد ال نويل هدا العنل  رمو ه اس –صلی  اللد علید وسل   -بکند. زیرا رسول اللد 

 - ۱۷۳۳و مسل   ۷۱۴۹ا رجد البخارى  -أحدا سألد، أو أحدا حرص علهد. م فق علهد 

ترجند : سوذند بخدا، ما کسی را تعیین منی کنی  کد  و ش بخواهد و یا حیرص 

 .آن را  اش د باشد
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یح بنا برین ترشیح از سوی کسی  یگری می شیو ، اعی  از اینکید ییک نفیر ترشی

را  –رضیی  اللید عنید  – سیت ابیوبکر صیدیق  –رضی اللد عند  –شو ، مثال عنر  اروق 

او را بد حییی  –رضی اللد عنه   –ذر ت و برای زعامت پیش کر  و سپس صحابد کرام 

 –رضی اللد عنید   -امیر ان خاب منو ند، و یا ه  چند نفر ترشیح شوند، مثال عنر  اروق 

را بیرای  ال یت ذر یت و از بیین آن هیا  –رضی اللید عینه   –نام چند تن صحابد کرام 

 .تعیین شد –رضی اللد عند  –عثامن ذی النورین 

هیچگاه نام  و  را برای زعامت پیش  -رحند اللد  -شهید مال ا رت محند منصور 

نکر ه بو ، بلکد او  ر مجلس اول از سوی شوری بحیی یگاند نامز  زعامت مطر  شد 

و رصاح اً بد شوری ذفت کد  واهان زعامت نیس  ، می  یواه  بید و  ر مجلس  وم، ا

حیی یک مامور  دمت بکن . اما پس از بحیی هیای طیوالنی، از سیوی شیورای کید 

مش نل بر علامی کرام، مشائخ عاام و اعضای شیورای رهیربی امیار  اسیالمی بیو  و 

شید و بید هند صاحبان عل  و تجربد سیاسی و جها ی بو نید بید حییی زعیی  ان خیاب 

تعقیا آن، اعضای شوری و سپس  یگر مسئولین، عنوم مجاهدین و مسلامن هیا بیا او 

 .بیعت منو ند

کامال بد ذوند رشعی  –رحند اللد  –لهدا می توانی  ذفت کد ان خاب شهید منصور 

صور  ذر ت. از هامن بو  کد بر عالوه از صیدها هیزار مسیلامن هیا از رسارس کشیور، 

احا یی نیز زعامیت شیهید منصیور صیاحا را پدیر  نید، رشعیی  صدها مشائخ قرآن و

 . واندند و بیعت منو ند

 : در مورد شخصیت شهید منصور صاحب 

 رمییان  -رحنید اللید  –زعی   وم امار  اسالمی شهید میال ا یرت محنید منصیور 

اعضای بنیانگدار امار  اسالمی شخصیت مدبر، مؤثر و مسلو پنداش د می شید. شیهید 

 .احا بد ذوند موهوبی از مشخصا  قیا   و رهربی بر ور ار بو منصور ص
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تقوی، ا یالص، بصییر  جهیا ی،  راییت سیاسیی و مهیار   ر نای  ا اری از 

  .جنلد مشخصا  عنده او بو 

شهید مال ا رت محند منصور صیاحا  ر تعقییا و تنفیید امیور جهیا ی امیار  

منین مال محند عنر مجاهد را اسالمی نقش قدم مق دای جها ی  و  مرحوم امیر املؤ 

پیروی می منو . اس قالل کشور از اشغال  ارجی و حاکنیت نایام رشعیی  ر کشیور، 

و امره  شیوری »هدف اساسی جها  و مبارزه او بو . مشوره های سا  ر قا را بد اسا  

بد  قت می شنید، مسئولیت ها را بد اهل کار می سپر ، بر مسئولین  یو  اعی ام  « بینه 

مل می  اشت و مسئولین را بد ترح  و بر ور  مناسا با مر م توصید می منو . روی کا

امار  اسالمی  انید مشیرتک هنید ا غیان هیا اسیت، »این نک د بسیار مترکز  اشت کد : 

 «.پس هند باید برای  و   ر امار  جا ببینند

ر قای نز یکی شهید منصور رحنید اللید  ر میور  شخصییت او میی ذوینید کید ؛ 

نصور صاحا شخصیت م واضع، مخل  و جرامتند بو . بیا بییت املیال اح ییاط میی م

منو ، زندذی سا ه را  وست  اشت. مال عبدالباقی آ ند میی ذویید : زمانیکید منصیور 

صاحا  ر  وران حاکنیت امار  اسالمی وزیر بو ، میی  ییدم کید تیا والییت هیا  ر 

یید :  ر ر اقیت بسیت سیالد حیرف موترهای عا ی مسا ربری سفر می منو . او می ا زا

زشت و تند شهید منصور صاحا را بد یا  ندار . او با ر قای تحت االمیر  یو  هامننید 

 .یک  وست بر ور  می منو 

می ذوید : منصور  -رحند اللد  -حاجی آغا جان، از ر قای صنینی شهید منصور 

بیو  برقیراری صاحا شخصیت بسیار م وکل بو  و با اینکد بیا  طیرا  زییا ی مواجید 

متا  با او چندان مشکل نبو . بد ذف د او ؛  ر جریان معاونییت و امیار ، تنهیا  و روز 

رابطد او با مجاهدین قطع شد و  و  را از روی اح یاط پنهان سا ت،  یگر متام روزها 

 .توسو مناینده ذان  اص  و  با مجاهدین  ر متا  می بو 
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ایل شهید منصور صاحا بید اسیباب و حاجی آغا جان  ر مور  قناعت و عدم مت

وسایل  نیوی، میی ذویید : منصیور صیاحا هیچگیاه شیوق و آرزوی میوتر  یوب را 

نداشت. هنواره هنچون  شخ  عا ی زندذی می منو . یکبار  یدم کد موتر او ح یی 

از موترهای عا ی ه  کهند تر بو . ذف   کد موتر جدید برای تان می  یرم، ایین بسییار 

ذفت ؛ هد   ازین زندذی عا ی تعنیل آن میا ه الئحید امیار  اسیالمی  کهند است. او

است کد می ذوید مجاهدین باید مثل مر م عا ی زندذی بکنند. اذر مین بید ایین میا ه 

عنل بکن  شاید  رهن  سا ذی  ر بین مجاهدین رواب یابد، و اذیر  دانخواسی د مین 

 ، سیائر مجاهیدین نییز بید شیوق این ما ه را  راموش بکن  و زندذی ام یازی  اش د باش

 زندذی ام یازی ذر  ار می شوند.

مال   ح اللد، پرس شهید منصور رحند اللد می ذوید کد منصور صاحا هنیواره او 

را بد رشد علنی و ارتقیای اسی عدا  تاکیید میی منیو  و میی ذفیت کید  یدمت  یوب 

او میی  رضور  بد اس عدا   وب  ار  و علی  بیرای متیام  یدما   ینیی رشط اسیت.

ذوید : شهید منصور صاحا یک و نی  ماه پیش از شها   ذف د بو  ؛ شها   پیاک و 

 .مخلصاند بزرگ ترین آرمان زندذی ام است

 : دیدگاه فکری و مذهبی شهید منصور صاحب 

شهید مال ا رت محند منصور از نگاه مدهبی پیرو اهل سنت و الجامعیت و مقلید 

بیو . او بید نزاکیت جریانیا  سیاسیی عرصی  –اللید رحند  –مدها امام اعا  ابوحنیفد 

 . وب بلد بو 

وقار و م انت او  ر هنگام مالقا  بد آسانی  رک می شد. سیا ذی و بیی تکلفیی 

 .ویژذی زندذی او بو 

شوق  اصی  اشت. هنواره  –رضی اللد عنه   –با مطالعد سیر   لفای راشدین 

ا بسیار بید  قیت تعقییا میی منیو ، با هند مرصو یت های جها ی و ا اری، رساند ها ر 
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نویسندذان جها ی و کارمندان  رهنگی و نتاتی امار  اسالمی را برای  عالییت هیای 

 . وبرت مشوره های  اصی می  ا  و توصید های ویژه یی می منو 

  : خاصیت مهم شهید منصور صاحب

جید شهید منصور صاحا بد حیی زعی  امار  اسالمی هنواره بد سائر قضیایا م و 

بو  و مطبوعا  را تعقیا می منو ، تا  و  را از واقعا  کشور آذاه ساز . هنچنان بید 

یک ر یق  و  وریفد سپر ه بو  کد مطبوعا  زبان های مخ ل  کشورهای  ارجی را 

تعقیا منو ه،  ت ه ا بار و تحلیل های را کد ربطیی بیا ا غانسی ان  اشی د باشید، بیا او 

  .رشیک بساز 

، ر یق بسیار نز یکی شهید منصیور صیاحا میی ذویید : منصیور حاجی آغا جان

صاحا  و  را بد هر حال از ماجراها آذاه می منو ، ح ی یکبیار متیام روز و شیا  ر 

مجلس شورای رهربی بو ، هرذاه از مجلس  ارغ شد بجیای اینکید  یواب بکنید، امیر 

 .منو  کد سایت  ربی را باز بکن کد چد وضعیت جریان  ار 

ا جان می ذوید، منصور صاحا هر  ربی را کد بدست میی آور   یی حاجی آغ

الفور حقیقت آن را توسو رابو های  و   ریا ت می منو  و معلوما   و  را کامیل 

می سا ت. مثال ؛ اذر  ر جیای انفجیار رخ میی  ا  و میر م ملکیی  چیار تلفیا  میی 

کر ند، یا کیدام  یرب و شدند، یا مر م  ر کدام جا از مجاهدین بد رساند ها شکایت می 

کلیی ویدیوی  ر مور  رل  و زورذویی مجاهدین بد نت می رسید،  ورا عامالن واقعد 

را پیدا می کر  و بد مسئولین امر می منو  کد با آن هیا بر یور  قیانونی بکننید. عیامالن 

 .چنین واقعا   ر موار  زیا ی  لع سال ، بندی و بد محاک  معر ی شدند

 :  پیش از شهادت

با چند تن ر قای  اص جهیا ی  یو   ر ییک منصور صاحا پیش از شها   

 ر بین والیت های هلنند و نینروز زندذی می کر . میال آغیا جیان کید منطقد روس ایی 

 ران مرحلد مدتی با شهید منصور صاحا یکجیا مانیده بیو ، میی ذویید ؛ ایین شییرین 
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 ر کلبد های  قیرانید کشیور  یو  ترین  اطره زندذی ام بو ، زیرا زعی  امار  اسالمی 

 .مانند سائر مجاهدین سنگر زندذی سا ه  اشت

نفر مجاهدین بیو  و بیاش میی منیو ،  هشتشهید منصور صاحا  ران منطقد با 

آن ها مسلحاند ذشت و ذدار می منو ند و  و  را بد مجاهدین و مر م منطقید، ر قیای 

نت شان ا شا نشو .  ر هنگیام یک  لگی مت محلی معر ی منو ه بو ند، تا جای سکو 

 .رضور  بد مناطق نز یکی نیز سفر می منو ند

 ران مرحلد، شهید منصور صاحا اح یاطاً با مجاهدین  ید و باز ید منی منیو ، 

بلکد توسو مناینده ذان  اص  و  احکام صا ر می منو . هنچنان ذیاهی بیا ر قیای 

 عال می بو  و از طرییق اینییل و   و  بد منطقد ای نز یک می شد کد  ران جا انرتنیت

واتساپ با مسئوالن امار  اسالمی متا  برقرار منو ه  ر مور  ورائ  شان مشوره می 

منو . شیهید منصیور صیاحا  ران جیا بیر عیالوه از وریائ  رسینی جهیا ی و امیور 

روزمره، بیش تر وقت  و  را بد مطالعد سپری می منو  و یا ه  با ر قای  یو   ر میوتر 

 .ی کر  و  و  را از وضعیت جها  و مر م آذاه می سا تسفر م

 ر  اک کشیور  یو  و  -رحند اللد  -شهید امیراملؤمنین مال ا رت محند منصور 

 ر ساحد حاکنیت مجاهدین زندذی می منو  و  ریین راسی ا متیام  طیرا  را م قبیل 

ن ییا پاکسی ان شده بو . اما رساند های مز ور باز ه  تبلیغا  میی کر نید کید او  ر اییرا

زندذی  اشت. این تهنت بی جا و  ور از واقعیت بو . شهید منصیور صیاحا پییش از 

شها    و ، هامنند مرحوم امیر املؤمنین میال محنید عنیر مجاهید زنیدذی  ر  انید 

 .های ویران و سنگرهای جها  را ا  یار منو ه بو 

 : شهادت

یکسال ه  از ان خاب او بید باال ره این مجاهد مخل  و  داکار راه حق کد هنوز 

حیی زعی  امار  اسالمی نگدش د بو ،  ر حنلد طیاره بی پیلو  امریکا بد مقام عیالی 
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شها   نائل ذر ید.  ر بخشی از اعالمید امیار  اسیالمی بید مناسیبت شیها   شیهید 

 منصور صاحا آمده است : 

الهیی اعیالم امار  اسالمی ا غانس ان با روحید رضایت و ایامن محک  بر قضای »

تقبلد  -می  ار  کد زعی  امار  اسالمی ا غانس ان امیر املؤمنین مال ا رت محند منصور 

هجری قنری مصیا ف بیا اول جیوزای  ۱۴۳۷شعبان املعا  سال  ۱۴بد روز شنبد  -اللد 

 ورشیییدی  ر منطقیید مییرزی  ر بییین ریگسیی ان شقنییدهارم و نوشییکی  ۱۳۹۵سییال 

پیلو  امریکای طیاغو  بید مقیام عیالی شیها   نائیل شبلوچس انم  ر حنلد طیاره بی 

 ذر ید. انا للد و انا الید راجعون.

شورای رهربی امار  اسالمی ا غانس ان بد متام منسوبین، مجاهدین، مر م مجاهد 

 –تقبلید اللید  –ا غانس ان، امت اسالمی و بد ویژه بد  انوا ه غنگین شهید امیراملیؤمنین 

و از بارذیاه  داونید م عیال بیرای شیهید امیراملیؤمنین  مراتا تسلیت عرض می  اریی 

قبولیت شها  ،  یدار الهی و جنت الفر و  مسئلت  اری .  داوند م عیال بیر شیهید 

منصور صاحا رح  بکند و برای  انوا ه او،  وس ان، مجاهدین و امیار  اسیالمی  ر 

. آمیین ییا رب برابر این مصیبت بزرگ صرب جنیل، اجر عای  و نع  البدل نصیا بکنید

 العاملین.

برا ران مسلامن ! تاریخ شاهد اسیت کید نهضیت هیای حیق پیرور امیت اسیالمی 

هنواره با شها   و و ا  رهربان و  یگیر مصیائا ذونیاذون رو بیرو شیده اسیت، امیا 

اینگوند مصائا سنگین هیچگاهی پای اس قامت صاحبان اییامن را نلرزانیده، بلکید آن 

آن ها با عزم و ایامن محکی  بید مبیارزه بیر حیق  یو   وام ها را قوی تر سا  د است و 

یِبهِل اللَّیِد وا  یاباه ْ  ِِف سا ن وا لِیاما أاصا ها د  ِربِّهُّونا كاِثرٌي  ااما وا عا یا  ا ه اند. واكاأايِّن مِّن نَِّبيٍّ قااتالا ما ما

ا اْس اكاان وا  ما وا وا ف  ع  اِبِرينا  ۗ  ضا اللَّد  ي ِحاُّ الصَّ  ۱۴۶آل عنران :  –وا

ؤمنین بنده پرور ذار و مجاهد راه حق بیو ،  ریضید  یو  را بید نحیو شهید امیرامل

 «.احسن و قابل ا  خار انجام  ا  و تا هنگام مرگ بر ایامن و عزم  و  اس وار ماند
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گاهی هب زندگی رئیس الوزراء مرحوم مال محمد ربانی  ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : شاهد غزنیوال 

 

 

پرس الحاب مال امییر محنید  -رحند اللد  -روان رئیس الوزراء مال محند ربانی شا 

هجیری قنیری  ر مرکیز والییت قنیدهار  ر ییک  ۱۳۷۷و نواسد نیک محنید  ر سیال 

 انوا ه علنی و جها ی چش  بد جهان  انی ذشو . پیدر مرحیوم میال محنید ربیانی از 

و پرهیزذار شیهر   اشیت. او  علامء و روحانیون قندهار بو  و بد حیی شخصیت عا 

بد تربید علنی و جها ی  رزندان  و  بد ویژه مرحوم مال محند ربانی بسیار اه امم میی 

 . منو 

 :  آموزش

مرحوم مال محند ربانی کد صیاحا اسی عدا  و لیاقیت  یدا ا  علنیی بیو  پیدر 

بیشیرت بزرذوارش برای  راذیری علوم  ینی شامل مدرسد منو . مرحوم مال محند ربانی 

آموزش های  ینی  و  را از عا  م بحر و مف ی اعا   وره حاکنیت امیار  اسیالمی 

 را ذر  د بو . آن زمان  -رحند اللد  -ا غانس ان شیخ الحدیی مولوی عبدالعلی  یوبندی 

آمییوزش هییای علییوم رشعییی  ر ا غانسیی ان معنییوالً از طریییق مییدار  رسیینی و  ول ییی 

و  قید علوم مروجد رشعیی را  ر مسیجد  یو  بیرای صور  منی ذر ت، بلکد هر عا  

عده یی از شاذر ان  ر  می ذفت. رصف، نحو، معیانی، ا ب، منطیق، ریاضیی،  قید، 

 ۲۰۲اصول  قد، تفسیر و حدیی شامل علیوم مروجید بیو . ایین سلسیلد تقریبیاً از سیال  

سیالم هجری قنری از مشاهیر علنی  راسان هنچون امام ابو  او  السجس انی، شیخ اال 
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محند بن محند بن بکر الخلنی، امام ابیو اللییی السینرقندی البلخیی و  یگیر علیامی 

 ر ا غانس ان بد میراث مانده اسیت. ایین سلسیلد از قیرن هیا بید  -رحنه  اللد  -م قدمین 

اینسو  ر ترویج علوم اسالمی و حرکت های جها ی کشور نقش کلیدی  اشی د اسیت. 

رم، سیلطان شیهاب الیدین غیوری  ر قیرن ششی  و سلطان محنو  غزنوی  ر قرن چهیا

احند شاه ابدالی  ر قرن  واز ه  هجری بد هدایت و رهنامیی هنین عاملان حقیانی و 

ربانی  ر رسزمین هند بد   وحا  بزرگ و تاریخی نائل ذر یدند. هنین علام بو ند کید 

روی هیا و  ر یک قرن ا یر مقاو  مجاهدین را  ر برابر تهاج  انگلیس ها، یورش شو 

 . اشغال کنونی امریکایی ها رهربی منو ند و بیشرت از هند قربانی  ا ند

 : جهاد و مبارزه 

مرحوم مال محند ربانی هنوز از  وره آموزشی  ارغ نشده بو  کید کنونیسیت هیا 

هجری شنسی بر اثر کو تای ناامی زمام کشیور را بدسیت ذر  نید. امیا  ۱۳۵۷ ر سال 

بر ضد آن ها قیام منو نید و بیی  رنی  بید حرکیت جهیا ی  ا غان ها  ر رسارس کشور

پر ا  ند. رهربی این حرکت جها ی نیز بد  وش علامی کشور بو . میال محنید ربیانی 

کد  ر  مبارزه، قربانی و جانفشانی را از اس ا ان  و   ر مدرسد عل  و جهیا  آمو  ید 

سیالد بیو  امیا  ر  ۲۱بو  پیش از هند بد سینگر جهیا  و مقاومیت شی ا ت. او آن زمیان 

میال محنید ربیانی و  .صحند مبارزه بد حیی مجاهد  لیر،  داکار و مدبر شهر   اشیت

چند تن از مجاهدین مشهور قندهار  عالیت جهیا ی  یو  را  ر جبهید جهیا ی شیهید 

آغاز منو ند. شهید مال موسی کلی  از بنیا ذداران جهیا   -رحند اللد  –مال موسی کلی  

 . جنوب غرب کشور بو  و مقاومت  ر زون

سپس بد ولسوالی ارغس ان والیت قنیدهار ر یت و  -رحند اللد  –مال محند ربانی 

مجاهدین آن منطقد را منسیج  و مینا  منیو . او ییک مرکیز جهیا ی  ر کیوه چغنیی 

ولسوالی ارغس ان تاسیس منو  و از هامن جا  عالیت های جها ی  یو  را  ر سیاحا  

منو  و  ر عنلیا  های چغنی، تورتاک، شیابی ، سینگر  مخ ل  والیت قندهار آغاز
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و  یگر ساحا  ولسوالی ارغس ان  ر برابر شوروی ها شخصیاً سیه  ذر یت. مسیئولیت 

جبهد چغنی اذر چد بدوش قومندان عبدالرازق بو ، اما  رماندهی مجاهیدین  ر جرییان 

عنلییا  هیای  نرب ها بد  وش مال محند ربانی بو . مال محند ربانی چیون هنیواره  ر

جها ی حضور می  اشت پس از مدتی بد حیی معاون مسئول جبهد ان خیاب شید و از 

 . هامن زمان  رمیان مجاهدین بد حاجی معاون صاحا شهر  یا ت

 :  مسئولیت های نظامی و اداری در روند جهادی

مقاومت تاریخی مجاهدین قندهار و حوزه جنیوب  ر برابیر نیروهیای شیوروی و 

س ی، این منطقد را بد حیی مرکز قوی مجاهیدین  ر رسارس کشیور شیهر  ر ی  کنونی

 ا  و الحاب مال محند ربانی بد عنوان شخصیت برجس د و مجرب جها ی تبارز منیو . 

او بد حیی  رمانده زیرک و بیدار و بیا اسی فا ه از مهیار  نایامی  یو  عنلییا  هیای 

ربی کر  و  ر زمیره قومنیدان زیا ی را  ر  هد شصت  ورشیدی بر علید شوروی ها ره

های مشهور جها ی ا غانس ان جا ذر ت. مرحوم مال محنید ربیانی بیر عیالوه از اینکید 

نیروهای  شنن را با تلفا  سنگین جانی و مالی مواجد سا ت،  و ش نیز بیش از سد 

 . بار بد شد  ز نی شد

ن اعالن رهربان هف گاند احزاب جها ی هرذاه حکومت عبوری  و  را  ر پاکس ا

منو ند،  یصلد کر ند کد قومندان های مهی  جهیا ی کشیور را نییز  ر حکومیت  یو  

سه  بارز می  هند. هامن بو  کد مرحوم مال محند ربانی بد حیی معین وزار  حیج و 

اوقاف ان خاب شد. او اذر چد  ران زمان بد حزب اسالمی مرحوم مولوی محند ییونس 

  صنیامند جها ی  ر قلا هنید رهیربان جایگیاه  ال  وابس د بو  اما بد سبا  دما

 اصی  اشت. مرحوم حاجی معاون صاحا اذر چد معین وزیر بو  و مسئولیت بزرگ 

ا اری  اشت، اما باز ه  عنلیا  های ناامی مجاهدین را شخصاً رهیربی میی منیو  و 

 .  ر رویارویی ها سه  می ذر ت
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 :  المی طالبان نقش مرحوم مال محمد ربانی در تاسیس تحریک اس

هجیری شنسیی از ا غانسی ان  یرار  ۱۳۶۹پس از اینکد نیروهای شوروی  ر سیال 

هجیری شنسیی  روپاشیید، مرحیوم  ۱۳۷۱کر ند و ر ی   ست نشانده آنان نیز  ر سال 

مال محند ربانی بد حیی شخصیت مخل  و مصلح هند توانیایی  یو  را بیرای پاییان 

و  رین راس ا تالش هیای  سی گی ناپیدیری بخشیدن جن  های تناینی بد  رب  ا  

انجام  ا . حوزه جنوب غرب کد یکزمان مرکز قوی جها  و مقاومت  ر برابیر شیوروی 

ها بو ، م اسفاند پس از شکست شوروی ها و  روپاشی ر یی   اکیرت نجییا بید صیحند 

جن  های  ا لی مبدل شد و ذروه های قدر   واه باه   رذییر شیدند، شیعلد هیای 

تنای  های جها ی ند تنها زون جنوب غرب بلکد رشق و غرب و جنیوب و  جن  های

شامل کشور را احاطد کر  و مثره جها  چهار ه سالد ا غان ها و آرمان یک و نی  ملیون 

 . شهدای ذلگون کفن، طعند آن جنگهای  امنان سوز  ا لی شد

اونیدی عده یی از کسانی کد بر حقانییت جهیا   یو  بیاور و بیر ایین  رمیو ه  د

، این بار برای تحقق آرمان های نامتام  ْحِسِننيا ایامن  اش ند کد : إِنَّ اللَّدا الا ي ِضهع  أاْجرا الْن 

جها  و مقاومت اسالمی بد مجاهد  و مبارزه پر ا  ند. این مجاهدین  س گی ناپدیر 

ه راه  دا برای ر اه و آرامی ملت رنجور و بد هدف حاکنیت ناام واالی رشعیی  وبیار 

کنر بس ند و قیام منو ند. مرحوم مال محنید ربیانی نییز از مؤسسیین تحرییک اسیالمی 

طالبان بو .  ر اوائل تحریک هرذاه برای تصفید یک منطقد و یا والیت تصینی  ذر  ید 

می شد مال محند ربانی کسی بو  کد برای تصفید صلح آمیز آن منطقد میی اندیشیید و 

 . نرتول طالبان  رآور می کوشید منطقد را بدون جن   ر ک

 ،بید  روازه هیای کابیل رسییدند مییال ی ۱۹۹۵هرذاه طالبان بد تاریخ  ه  اک وبر 

مرحوم مال محند ربانی  رمانده مخیالفین احنید شیاه مسیعو  را بیرای ذف گیو  عیو  

منو . مسعو   عو  او را پدیر ت و از کابل بد میدان شیهر آمید.  واسی د اول مرحیوم 

ز مسعو  این بو  کد یک و نی  ملییون  رزنیدان ا غیان هیا بیرای نایام مال محند ربانی ا
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اسالمی جان های  و  را قربان کر ه اند، باید بد  ون شهدا ارب ذداشی د شیو  و نایام 

اسالمی بدون کدام قید و رشط  ر ا غانس ان نا د ذر  . تحریک اسیالمی طالبیان بیرای 

. اذر شام ه   رین راس ا از هنکیاری تحقق این آرمان مقد  ا غان ها عزم صنی   ار 

هند جانبد  و   ریز نکنید زمیند برای ناام مسی حک  اسیالمی مسیاعد میی ذیر  . امیا 

بیاور  اشیت. بید جیز والییا  « می  زبر مد هنید اش از مید»م اسفاند، مسعو  بد  ارمول 

شاملی  یگر هند والیا  مرکزی، جنوب غربی، جنوبی و رشقی بد کاوش هیای صیلح 

 . ز مرحوم مال محند ربانی  ر کنرتول طالبان  رآمدآمی

 : مسئولیت ها در تحریک اسالمی طالبان 

هجیری شنسیی والییت قنیدهار را  ر کنیرتول  یو   ۱۳۷۳طالبان هرذاه  ر سال 

 رآور ند، مرحوم مال محند ربانی را بید حییی مسیئول شیورای عیالی طالبیان ان خیاب 

 ورشییدی میال  ۱۳۷۳حنیل  ۱۴و  ۱۳بد تاریخ منو ند. پانز ه صد عاملان جید کشور 

را امیراملؤمنین لقا  ا ند و امار  اسالمی ا غانسی ان  -رحند اللد  -محند عنر مجاهد 

را بنیا  ذداش ند. مرحوم مال محند ربانی  ران ذر هامییی علیامی کیرام نقیش برازنیده 

الحی و ملی  اشت و سپس  ر پهلوی مرحوم امیراملؤمنین بد  عالیت های جها ی، اص

 .  و  صنیامند  وام  ا 

م بد سوی والیا  باقی مانده زون جنوب غرب ۱۹۹۵هرذاه لشکر طالبان  ر سال 

شهلنند، ارزذان،  راه و هرا م حرکت کیر ، میال محنید ربیانی  ر هنید   وحیا  ایین 

والیا  بد حیی  اتح با شکوه سه   اشت و تالش های تک یکی او  ر تصفید والییا  

اهنیت ویژه ای  اشیت. هرذیاه والییت هیای زون رشق شننگرهیار، کیرن و  جنوب غرب

میال ی  ر سیطره امار  اسالمی قرار ذر ت مال محند ربیانی بید  ۱۹۹۶لغامنم  ر سال 

حیی مسئول عنومی زون رشق مقیرر شید. زمانیکید پای خیت کشیور  ر قلنیرو امیار  

رسیت شیش نفیری را اسالمی  ا ل شد مقام رهربی امار  اسالمی ییک شیورای رسپ

برای تنای  و ترتیا امور  ول ی تشکیل  ا  و مسئولیت آن را بد مال محند ربانی سیپر  
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و پس ازینکد شیورای رسپرسیت بید تشیکیل حکیوم ی تبیدیل شید و ریاسیت الیوزراء 

 تاسیس شد، مرحوم مال محند ربانی بد حیی رئیس الوزراء تعیین شد.

  : زهد و تقوی 

عقیدتاً پیرو اهل السنت و الجامعیت و سیل  الصیالحین  مرحوم مال محند ربانی

بو  و از  را ا  و بدعا  بد شد  نفر   اشت. او هنواره مر م را بد پییروی از قیرآن 

و سنت  عو  می منو . مرحوم مال محند ربانی چنانکد بد ا الق حسیند آراسی د بیو  

بیر منیاز ارشاق از  سنبول زهد، تقیوی و  یانیت  اری نییز بیو . قییام اللییل و میداومت

 . ویژذی های او بو 

 ایثار و از خودگذری :

نیروی بزرذی شوروی ها برای از بین بر ن  عالیت های جها ی مجاهیدین  ر سیال 

هجیری شنسییی بید والیییت قنیدهار آمیید. میال محنیید ربیانی و شییامری زیییا ی از  ۱۳۶۶

ذییری حیدو  ییک مجاهدین  ر منطقد محلد جا ، قندهار بد  رذیری پر ا  ند، ایین  ر 

ماه  وام کر  و هر  و جانا  تلفا  سنگین  یدند،  و  مرحوم مال محنید ربیانی نییز  ر 

جریان  رذیری ها بد شید  ز نیی شید. میال عبیدالقیوم، یکینت از مجاهیدین کید  ران 

عنلیا  سه  ذر  د بو ، می ذوید : بد شنول حاجی معاون صاحا چهار تین مجاهیدین 

اه بعضی از مجاهدین  واس ند ز نیی هیا را از مییدان جنی  جبهد ما ز نی شدند. هرذ

ان قال بدهند نخست نز  حاجی معاون صاحا ر  ند، اما حیاجی معیاون صیاحا ذفیت : 

من  وب هس  ، آن سید تین مجاهیدین بیشیرت ز نیی هسی ند، نخسیت آن هیا را ان قیال 

ا آمدنید. بدهید، مجاهدین آن ز نیان را ان قال  ا ند و سپس نز  حاجی معیاون صیاح

حاجی معاون صاحا بد حدی ز نی بو  کد اصیال از حرکیت مانیده بیو ، امیا  ر هیامن 

 . حالت ه   یگر مجاهدین را کد اندکی ز نی بو ند بر  و  ترجیح  ا 
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 :  زندگی بی تکل 

مرحوم مال محند ربانی اذر چد بخش زییا ی از زنیدذی  یو  را  ر مسیئولیت هیای 

ر ه بو ، هیچگوند آثار کرب و غرور  ر شخصییت او مشیاهده بزرگ ا اری و ناامی سپری ک

منی شد. نشست و بر است و حرکا  و سکنا  او مانند شخ  عا ی بیو  و بیرای  یو  

هیچگوند ام یاز قائل نبو . یکنفر عا ی ه  بد آسانی می توانست  ر جریان کار و وریفید بیا 

لیت  اشیت کید نوبیت میراجعین را ترتییا او ببیند. پهره  ار یا  روازه بان   رت او تنهیا مسیئو 

بدهد. او از معین وزار   ر حکومت عبوری مجاهدین تا رئییس الیوزراء  ر  وران امیار  

اسالمی هیچگاه محا این شخصی نداشت، ر قای سفر و حرض او  وس ان  وره جهیا  و ییا 

 یان تیا   یرت  ه  شاذر ان او بو ند، زمانیکد رئیس الوزراء بو  بیشیرت اوقیا  از وزییر اکیرب

ریاست الوزراء کید  ر ارگ بیو  بیا سید چهیار تین از  وسی ان  یو  پییا ه میی ر یت. او  ر 

رسذرمی های ورزشی نیز سه  می ذر ت و بد ویژه  رمیان هند رسذرمی های تفریحی ییک 

 . یا  می شد بسیار  وست  اشت« چز»نوع بازی را کد بد نام 

ی  ر چوکا  امار  اسیالمی انجیام مرحوم مال محند ربانی چون مسئولیت بزرذ

می  ا  بو جد هنگف ی را  ر ا  یار  اشت، اما تا واپسیین لحاید زنیدذی اش بید هیامن 

 اند عا ی پدری  و  اک فا منو  و از بو جید بییت املیال بیرای  یو   انید شخصیی 

مییال ی ا غانسی ان را میور  تحیری   ۲۰۰۰نسا ت. شورای امنیت سازمان ملل  ر سال 

قرار  ا  و حساب های بانکی مقامیا  امیار  اسیالمی را نییز منجنید اعیالن اق صا ی 

کر ، اما مرحوم حاجی معاون صاحا نیز هامنند سیائر مقامیا  امیار  اسیالمی کیدام 

  حساب بانکی نداشت.

 اهتمام بر قضایای جهان اسالم :

مرحوم مال محند ربانی مشکال  امت اسالمی را قضایای مه  زندذی  یو  میی 

ت و  ر زمان حاکنییت امیار  اسیالمی بیانیید هیای وییژه ییی  ر میور   لسیطین،  انس

 چیچین، کشنیر و  یگر قضایای مه  مسلامن ها صا ر منو ه بو .
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 : وفات 

این ابر مر  جها  و مبارزه، الگوی زهد و تقوی، سنبول ایثار و  یداکاری و منیاره 

اند شهر راولپندی، پاکسی ان بید ا الق و رشا ت باال ره  ر اثر بیامری رسطان  ر شفا 

هجری قنری جان  و  را بد جان آ رین تسلی  منو  و  ۱۴۲۲تاریخ اول ماه محرم سال 

 .از جهان  انی چش  بست

مرحوم مال محند ربانی بد سبا بر ور  زیبا و شایس د  و   ر قلا هر کسی جا 

ورزییده و   اشت و  رمیان اقوام و قتهای مخ ل  کشور بد حیی شخصیت برجسی د،

 یر اندیش شهر   اشت.  ه هیا هیزار نفیر  ر جنیازه او رشکیت منو نید و بسییاری از 

 . شخصیت های مه  بر  راق او اشک ریخ ند

 :  مرحوم مال محمد ربانی در خاطرات اقارب و دوستان

مولوی هدایت اللد آ ند زا ه، برا ر بزرگ مرحوم مال محنید ربیانی میی ذویید : 

احا را بسیار  وست  اشت. زیرا او ا الق زیبا  اشیت و بسییار پدرم حاجی معاون ص

ذهین بو . تند ویی و ترش رویی او را بد یا  ندارم، بد کالن سیالی و اسی ا ی ام بسییار 

احرتام  اشت و هرذاه  ر مجلس با کسی حرف میی ز  و میی  انسیت کید صیحبت بید 

 . ی کنی سوی غیبت می رو ، بی  رن  می ذفت : م وجد باش کد غیبت من

مولوی احند ربانی، برا ر  یگیر مرحیوم میال محنید ربیانی میی ذویید : حیاجی 

معاون صاحا بد حدی ذهین بو  کد ک اب های را کد  و ش میی  وانید هنزمیان بید 

 یگران  ر  می ذفت و چنان شائق عل  بو  کد ح یی  ر  وران ریاسیت الیوزراء نییز 

از تهجید را قضیا منیی منیو  و  ر  وب مطالعد می کر  و  ر  می ذفت، هیچگاه من

 . شد  بیامری  و  نیز مناز تهجد را می  واند

مسئول پیشین جها ی والیت قندهار کد با مرحیوم میال محنید ، مال محند عیسی

ربانی ر اقت  یریند  اشت، می ذوید : حاجی معیاون صیاحا هرذیاه از  یواب بییدار 

ند، سپس  ر چیای صیبح تنهیا می شد مناز صبح را با جامعت  ر مسجد ارگ می  وا
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چای سبز می نوشید و پس ازان بد   رت کیاری  یو  میی ر یت، سیاعت  واز ه روز بید 

اقامت ذاه  و  بر می ذشت و  ران جا با هنکاران، محا این و ح ی با آشیپز و  یا م 

 و   ر یک  سرت وان نان می  ور  و  وراکش ه  عا ی بو ، میثال لوبییا، کچیالو و 

از سبزی جا . او برای  وس ان  و  اجازه منی  ا  کد بی جا پول  یرب یا کدام نوعی 

 . بکنند و تنها  ر شا جنعد اجازه ذوشت یا برنج می  ا 

یکی از صفت های بارز مرحوم مال محند ربیانی ایین بیو  کید بسییار عاجزانید و 

مؤ باند مناز می  واند و  رمیان طالبان بد منیاز  یوب شیهر   اشیت و هیچگیاه بیی 

 . امعت مناز منی  واندج

مال محند عیسی می ذوید :  ر  وران جهیا  شیوروی و سیپس  ر زمیان امیار  

اسالمی سال ها با مرحوم مال محند ربانی یکجا بو م و لیکن هیچگاه ندییده ام ر یقیی 

با  و   اش د باشد و مناز را تنها  وانده باشد، ح ی  ر واپسین لحاا  زنیدذی اش  ر 

ی رسطان رنج می بر  و  ر مس شیفای الراشید شامیارا  م حیده عربییم حالیکد از بیامر 

بسرت بو ، بسیار ضعی  شده بو  و مناز را بد اشاره می  واند، هنواره با  و  یک ر یق 

 . می  اشت تا مناز با جامعت  وانده شو 

قاری عزیز اللد کد  ر  وران حکوم داری امار  اسیالمی امیام مسیجد ارگ بیو  

 : چنین بیان می کند   اطره اش را

یکبار بد هنراهی حاجی معاون صاحا با شامری زیا ی طالبان از کابل بد سیوی 

قندهار سفر  اش ی ،  صل زمس ان بو  و با  و هوای بسیار رس  و تند می وزیید،  هرذیاه 

بد یک منطقد  ش ی ولسوالی ذیالن والیت غزنی رسیدی ، یک موتر بیزرگ بیاربری را 

ار رسک ایس ا ه بو ، حاجی معاون صاحا موتر  و  را  ر پهلیوی آن  یدی  کد  ر کن

موتر م وق  کر ، شیشد های موتر را پایین کر  و بد سیوی راننیده آن میوتر صیدا کیر ، 

راننده جواب  ا ، پس از سالم و احوال پرسی جویا شد کد  چرا  رین جا توق  کیر ه 

 یی ؟
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زی  و  را ذرم می کر  ذفت : میوتر راننده کد از رس ی می لرزید و بد بخاری ذا

چاالن شروشنم منی شو ، کسی ه  نیسیت کید هنکیاری بکنید و منیی تیوان  میوتر را 

 رین شاهراه ترک کر ه جایی بروم، حاجی معاون صاحا ذفت : ما چد هنکاری میی 

توانی  تا موتر چاالن شو ، زیرا ذدراندن شا  رین جا بسیار  شوار است. راننده ذفت 

 رست است، تنها کنی  شار شتیلدم می  واهد، حاجی معاون صاحا  ی الفیور : موتر 

موترهای ر قای  و  را م وق  کر  و بد کسانی کد  ور تیر مانیده بو نید نییز از طرییق 

مخابره اطالع  ا  کد بید رسعیت بیاییید، هرذیاه هنید ر قیا جنیع شیدند حیاجی معیاون 

 ه ها تن طالبان آن موتر را تیلید  ا نید، صاحا ذفت : این موتر باربری را تیلد بدهید،  

 و  حاجی معاون صاحا نیز بد یکطرف موتر شاند  ا  و  وب زور ز ، میوتر آهسی د 

 . آهس د بد حرکت آمد، روشن شد و بد سفر  و   وام  ا 

قاری عزیز اللد می ذوید : هرذاه حاجی معاون صاحا  وباره بد موتر سیوار شید 

است، اما برای ر قا ذفت : این مر م بر ما حیق  ارنید، میا   یدم کد شاند اش  اک آلو 

 اولو االمر هس ی  و هر ذوند هنکاری کد  ر توان  اری  باید انجام بدهی .

مال محند نعی  کد از ر قای مرحوم مال محند ربانی بو  نییز قصید مشیابهی را بید 

از قنیدهار بید  یا   ار ، او می ذوید : یکبار  ر اوب زمس ان بیا حیاجی معیاون صیاحا

سوی غزنی روان بو ی ، هرذاه بد روس ای مال نو  بابا  ر نز یکی منطقد قره باغ والییت 

غزنی رسیدی   و نفر  ر کنار جا ه ایس ا ه بو ند، آن ها بد موتر حاجی معاون صیاحا 

 ست  ا ند اما موتر حاجی معاون صاحا چون جا نداشت توق  نکر ، ما ه  کید  ر 

  آن ها را با  و  نگر  ی ،  ر حالیکد جای ه   اشی ی ، انیدکی پیشیرت موتر بعدی بو ی

ر  ی   یدی  کد حاجی معاون صاحا موتر  و  را م وق  کر ه است، برای ما ذفیت : 

چرا آن  و نفر را با  و  نگر  یید ؟ ، پیس برویید و آن هیا را  ر میوتر سیوار بکنیید، میا 

 نی رساندی .برذش ی  و آن ها را با  و  ذر  د تا بد غز 

  رحند اللد تعالی
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گاهی هب زندگی وزری دافع  ن
 – اهلل رحمه –و معاون پیشین اامرت اسالمی شهید مال عبیداهلل  

 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

 

میاه  ۵وزیر   اع و نائا پیشین امار  اسالمی الحاب مال عبیداللد آ ند بد تیاریخ 

 ، پاکس ان بد شها   رسید.ندان کراچیمیال ی  ر ز  ۲۰۱۰مارچ 

اللد آ ند از مؤسسین و اولین چهره های تحرییک اسیالمی  شهید الحاب مال عبید

طالبان شنر ه می شد. مجاهد ورزییده و مسیلکی  ر جهیا  بیر ضید شیوروی و مبیارز 

نامدار  ر برابر  سا  و انارشیس  تناینی و از بنیا ذیداران و احییا کننیده ذیان جهیا   ر 

 رابر امریکا بو .ب

شها   او بدون شک ضایعد بزرذی بیرای مسیلامن هیا و مجاهیدین ا غانسی ان و 

جهان بو ، برای اینکد آرمان های این مجاهد بزرگ را  رک منیو ه بیرای بیرآور ن آن 

سعی بکنی ، بیائید زندذی نامد و کارنامد هیای او را بید  قیت مطالعید بکنیی  و  ر مسییر 

 ان بد حیی چراغ راه اس فا ه بکنی .مبارزه بر حق  و  از 

 والدت، آموزش و مراحل ابتدایی زندگی :

پرس مال یار محند و نواسید مرحیوم  -رحند اللد  –شهید الحاب مال عبیداللد آ ند 

هجری قنری  ر روس ای الکوزی  ر مربوطا  ولسوالی  ۱۳۸۸مال   ح محند  ر سال 

ل  پرور چش  بد جهان ذشیو . مرحیوم  ری والیت قندهار  ر یک  و مان  یندار و ع
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 –مال   ح محند شخصیت زبده و برجس د و چهره نامدار علنی بو . شهید مال عبیداللد 

روند آموزشی را نز  پدر ذرامی اش و  ر مسجد قرید آغیاز منیو  و سیپس  -رحند اللد 

 ر  ک اب های  ینی را نز  علامی منطقید  وانید. زمانیکید مبیارزه و مقاومیت ا غیان هیا

تازه جوان شیده بیو  و  -رحند اللد  –برابر تهاج  شوروی ها  اغ شد شهید مال عبیداللد 

 ر مقاومت بر ضید قشیون « جبهد مال محند صا ق»بار نخست  ر جبهد بزرگ طالبان 

رسخ شوروی ها و کنونیست ها سه  ذر ت. شهید مال عبیداللد  ر پهلیوی مرصیو یت 

نیز بد شکل پیه  تعقیا می منو . امیا هنیواره  ر های جها ی آموزشهای  ینی اش را 

جبهد بو  و باش می منو  و  ر راسی ای جهیا  و مقاومیت هیچگیاه احسیا   سی گی 

 . منی کر 

 :  جهاد بر ضد شوروی ها و کمونیست ها

از چهره های برجس د جها  و مقاومیت  ر  -رحند اللد  -شهید الحاب مال عبیداللد 

ن شان ش لقی ها و پرچنی هیام بیو . او  ر آوان نوجیوانی  ر برابر شوروی ها و مز ورا

برابر تهاج  شوروی ها سال  بد  ست ذر ت و تا رسنگونی ر ی   اکرت نجیا، آ رین 

 ولت کنونیس ی بی توق  بد جها   و   وام  ا . شیهید میال عبیداللید آ نید زنیدذی 

 یوق العیا ه، هنیت  جها ی اش را بد حیی مجاهد عا ی آغاز کر ، اما چون اسی عدا 

بلند و اس قامت عالی  اشت و از لحاع نیروی بدنی نیز مس عد بو   ر مد  کوتاهی بید 

حیی مجاهد ورزیده و مسلکی  ر سطح قندهار  ر شید. یکیی از هنسینگران او میی 

ذوید : شهید مال عبیداللد  ر  وران جها  شوروی توپ هش ا  و  و ملیی میرتی شثقییل 

 ار  وست  اشت و ازان بسیار بد شکل مسلکی کار می ذر ت.هش ا  و  وم را بسی

سپس شهید مال عبیداللد رحند اللید قومنیدان عنیومی نایامی جبهید میال محنید  

صا ق آ ند مقرر شد و  ر چندین عنلیا  های مشرتک بد حییی  رمانیده مجاهیدین 

 . ایفای وریفد منو 
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ی هیای میونید،  ری، شهید مال عبیداللد آ ند  ر عنلیا  هیای جهیا ی ولسیوال

پنجوایی، ارغنداب و شهر قندهار، نیز کجکی شهلنندم و شهر صفا شزابلم سه  ذر ت. 

هنچنییان  ر سییاحا  بییالغ و رس یی   ر مربوطییا  ترینکییو ، مرکییز والیییت ارزذییان 

 وشا وش مجاهدین  ر برابر شوروی هیا و کنونیسیت هیا جنگیید. میال جیان محنید، 

یکبیار قیوای بسییار بزرذیی کنونیسیت هیا  ر »یید : یکنت از  وس ان جها ی او می ذو

حنلد مشرتک مجاهدین  ر شهر صفای والیت زابل از بین ر ت، مال عبیداللد آ ند نیز 

 ران عنلیا  سه  ذر  د بو ، بد یا   ارم کد شهید مال عبیداللد آ ند  شینن را توسیو 

  و تانیک هیای رضبا  پیه  قرار میی  ا ۳۰توپ هش ا  و  و بدون کدام توق  مور  

 «.زیا ی  شنن را از بین می بر 

 ر  وران جها  شوروی چندین بار ز نیی شید.  -رحند اللد  –شهید مال عبیداللد 

یکبار زمانیکد  ر منطقد محلد جا ، قندهار  ر جریان موجی از عنلیا  های تاریخی 

بو  بد شید  هنسنگر  -رحند اللد  –کد با عالیقدر امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد 

ز   بر اشت. مجاهدین آن زمان می ذویند : تانک ها و موترهای زیا ی  شینن  ران 

عنلیا  ها هدف قرار ذر  د بو . مر م هرذاه پس از  رار  شنن تانک های ویران شده 

و کالبد موترهای تخریا شده را از  ور می  یدنید، ذیامن میی کر نید قیوه هنیوز هی  

تانیک  شینن از  ۱۲ د می شو  کد  ران  رذیری بییش از بجای  و  ایس ا ه است. ذف

بین ر  د بو . مجاهدین می ذویند کد  ران نرب  تنها عالیقدر امیراملیؤمنین و شیهید میال 

 . اسلحد ضد تانک و موتر  اش ند -رحنهام اللد  -عبیداللد 

شهید مال عبیداللد آ ند  ر  ی ح ولسیوالی پنجیوایی نییز سیه   اشیت و  ر  ی ح 

 . الی ارغنداب رهربی مجاهدین را بد  وش  اشتولسو 

 :  تاسیس تحریک اسالمی طالبان و خدمات در امارت اسالمی افغانستان

شییهید مییال عبیداللیید آ نیید پییس از  روپاشییی ناییام کنونیسیی ی هنچییون  یگییر 

مجاهدین مخلی  بید زنیدذی عیا ی برذشیت و  ر ولسیوالی  ری والییت قنیدهار بید 
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اما با ذدشت چند مد ، اوضاع قندهار نیز هنچون  یگر  آموزش های  ینی پر ا ت.

بخش های کشور  راب شد. چهره های وابسی د بید تنایی  هیا، تفنگسیاالران زورذیو و 

پاتکساالران  و رس باه   رذیر شدند، مر م را شکنجد کر ند، ثرو  و  اراییی کشیور 

واجد شد، هیامن بیو  را بد تاراب بر ند و جان، مال و آبروی ا غان ها با  طرا  جدی م

کد چند تن از مجاهدین و طالبان پیشین  ر ولسوالی های  ری و میوند والیت قنیدهار 

بد رسکر ذی مال محند عنر مجاهد برای تغییر این وضیعیت ذیر ه  آمدنید و حرکیت 

تازه یی را برای پاییان  ا ن  وره هیرب و میرب و  سیا های اج امعیی بید راه اندا  نید. 

لد آ ند نیز از جنلد کسانی بیو  کید  ر بنیا ذیداری تحرییک اسیالمی شهید مال عبیدال

طالبان نقش مهنی  اشت و تا آ رین لحاد زندذی بد حیی مبارز راس ین و م عهید  ر 

 . تحریک و امار  اسالمی  دما  زیا ی انجام  ا 

رحند  –طالبان هرذاه شهر قندهار را  ر کنرتول  و   رآور ند شهید مال عبیداللد 

بیید حییی قومنییدان قیول ار وی قنییدهار ان خیاب شیید. او  ر پهلیوی ایفییای اییین  –لید ال

مسئولیت، بد  و های   اعی رشق کشور نیز می ر ت و هر از ذاهی بید حییی مسیئول 

عنومی  و   اعی  راه نیز وریفد انجام می  ا . یکبار تورن اسامعیل  یان صیبح روز 

عبیداللد آ ند کید  ران روزهیا مسیئول  یو عید ناذهان بر  راه تهاج  آور . شهید مال 

 راه بو  با چند نفر  یگر  س گیر شد، اما چهل روز پس  ر طی تبا لد عنومی رها شد. 

هجری شنسی از سوی تحرییک طالبیان  ی ح  ۱۳۷۵میزان سال  ۶هرذاه کابل بد تاریخ 

د شد، الحاب شهید مال عبیداللد آ ند از سوی مقیام رهیربی امیار  اسیالمی نخسیت بی

حیی رسپرست وزار    اع و سپس رسامً بد حیی وزیر   اع ان خاب شید. شیهید میال 

 . عبیداللد آ ند تا زمان تهاج  امریکا بر ا غانس ان بد این سنت باقی ماند

شهید مال عبیداللید آ نید بید حییی وزییر   یاع  رمانیده و مسیئول عنیومی متیام 

ا  هیای تعرضیی و   یاعی سیه  نیروهای مسلح امار  اسالمی بو  و شخصاً  ر عنلیی

می ذر ت،  و های   اعی شامل کابل را مراقبت می منو  و تقریباً  ر هنید نرب هیای 
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این اس قامت حضور  اشت. هرذاه  رمانده نامدار جها ی والیت زابل مال عزیز  ان و 

مشیهور بیو   ر « ثیانی میال متی»هنچنان یک قومندان جها ی والیت ارزذان کد بید 

ل کابل بد شها   رسیدند، شهید مال عبیداللید و قهرمیان مشیهور امیار  جنگهای شام

با چند تن مجاهدین  ر یک هلیکیوپرت بیرای  -رحنهام اللد  –اسالمی شهید مال  ا اللد 

 اتحد  وانی نخسیت بید زابیل ر  نید و از زابیل بید سیوی ارزذیان حرکیت کر نید، امیا 

ارزذان بر اثر عیوارض تخنیکیی سیقوط هلیکوپرت  ر منطقد مرا  آبا   ر نز یکی مرکز 

کر . این واقعد  طرناکی بو  اما هر  و مقام امار  اسیالمی و سیائر مجاهیدین ذزنیدی 

 . ندیدند

بیار  ر منیاطق  هفیتشهید مال عبیداللد آ ند  ر جریان  رذیری هیا بیا مخیالفین 

ل بید مخ ل  کشور ز نی شد. بار ا یر  ر نز یکی مرکز ولسوالی کلکان  ر شامل کاب

 . شد  مجرو  شد و بر اثر ز   های عنیق تا مد  زیا ی رنج می بر 

 : شهید مال عبیداهلل آخند پس از تهاجم امریکایی ها 

پس از اینکد امار  اسالمی ا غانس ان  ر ن یجد حنال  وحشیاند امریکا و ناتو از 

مال محنید  کابل و  یگر شهرهای کشور عقا نشینی کر ، عالیقدر مرحوم امیراملؤمنین

حییی نائیا امیار  اسیالمی مقیرر منیو . د عنر مجاهد شهید مال عبیداللید آ نید را بی

مجاهدین  ران روزذار با اوضاع بسیار  شوار  ر ا غانس ان وجهان مواجد بو ند. امار  

اسالمی از لحاع مالی و تدارکاتی با مشکال  زیا ی  ست و ذریبیان بیو  و  ر رسارس 

ر  یگر کنک کننده ای وجو  نداشیت. شیهید میال عبیداللید جهان جز نرص  پرور ذا

آ ند و  یگر بزرذان اولو العزم امار  اسیالمی تکیالی  و زحیام   راوانیی را بیدوش 

ذر  نیید و بیید کنییک ویییژه پرور ذییار، مقاومییت تییاریخی ا غییان هییا را بنیییا  ذداشیی ند و 

 . مجاهدین را روحید تازه ای بخشیدند

آ ند بید هیدایت عالیقیدر مرحیوم امیراملیؤمنین تیالش شهید الحاب مال عبیداللد 

های  و  را برای تنای  و احیای مجد  امار  اسیالمی آغیاز منیو  و  ر مید  کوتیاه 
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تشکیال  تازه ای را بد میان آور . یکنت از  وس ان نز یکیی او میی ذویید : شیهید میال 

شیین امیار  اسیالمی عبیداللد آ ند نخست با مال  ا اللد آ ند و شامری از مسئولین پی

مالقا  منو  و هنچنان با شخصیت های با رسوخ جهیا ی زون هیای مخ لی  کشیور 

 ید و باز ید منو  و باال ره  ر قدم اول، چهار کنیسیون شکنیسیون ناامی، اق صیا ی، 

 رهنگی و سیاسیم را تشیکیل  ا . هنچنیان پیس از مید  کوتیاه بیرای متیام والییا  

مقرر منو  و بدین منوال تشکیال  اب دایی امیار  اسیالمی ا غانس ان مسئولین جها ی 

 . را مجد اً ترتیا  ا  و روند جها  و مبارزه بر ضد امریکا را منا  سا ت

 ر نخس ین سالهای جهیا   -رحند اللد  – وس ان او می ذویند : شهید مال عبیداللد 

رکیت جهیا ی و مقاومت  ر برابر امریکا تالش های زیا ی بیرای تقویید و ذسیرتش ح

انجام  ا ، سفرهای زیا ی منو  و بد  روازه هر آن کسیی کید امیید  اشیت  ر جهیا  و 

مبارزه سه  می ذیر  حارض شد. هنین مساعی شهید مال عبیداللد آ ند و  یگر بزرذان 

امار  اسالمی بو  کد پروسد جها  و مقاومت بر ضد امریکیا روز بیروز قیو  ذر یت و 

 . وزی ا غان ها  ر برابر  رعونیان عرص  را رسیده استاینک للد الحند زمان پیر 

  : شخصیت و ویژگی ها

مولوی محا اللد ذرمسیری، باشنده والیت هلنند کد  ر سالهای جها  با شوروی 

ها مدتی را بد هنراهی الحاب مال عبیداللد آ نید سیپری کیر ه و بعیدا نییز بیا او متیا  

ارز ترین صفا  شهید الحاب میال عبیداللید تقوی و عزم آهنین از ب» اشت، می ذوید : 

آ ند بو .  ر حالت نرب  و مقاومت با مورال بلند می جنگیید.  ر زنیدذی عیا ی  یو  

بسیار م قی بو ، من بد یا   ارم متام مجاهدین جبهد  و  را  ر قندهار بد ا الق نیکیو، 

ی م عهد منیی  یانت و مناز با جامعت عا    ا ه بو  و کسی را کد بد ارزش های  ین

بو   ر جبهد منی ذداشت.  ر زمان جها ، صبح هر روز  ر جبهد اش     سیوره ییس 

می کر ، یک مجاهد تالو  می کر  و  یگران می شنیدند. الحاب مال عبیداللید آ نید 

شوق زیا ی با علوم  ینیی  اشیت و علیامی کیرام را بطیور  یاص احیرتام میی منیو . 
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عا   ین بد مالقا  او می آمد بسیار مؤ باند مالقا   زمانیکد وزیر   اع بو  هرذاه یک

 .  می کر  و با کامل اعزاز و تکری  بر ور  می منو 

مال صالح محند آ ند کد از زمیان جهیا  شیوروی بیا شیهید میال عبیداللید آ نید 

ر اقت  اشت، می ذوید : مال عبیداللد آ ند شخ  م قی بو ، اذر  ر موتر مجاهیدین 

 ید  ی الفور می شکست، هنچنان اذر  ر کدام مجلیس ییا مراسی  آال  موسیقی می 

مر می عنل نیاروا را میی  یید مجلیس را تیرک میی کیر . او از عصیبیت قیومی بسییار 

 کراهت  اشت و بحی های قوم ذرایی را  وش نداشت.

مال رس ار محند کد سال ها با شهید مال عبیداللد آ ند ر اقت  اشت، می ذوید : 

م کد شهید مال عبیداللد آ ند بی جامعت مناز  وانده باشد، ح ی اذیر هیچگاه ندیده ا

 و نفر ه  می بو ند یا  و ش امامت می کر  و یا آن شخ   وم را برای امامت پیش 

می کر . او وزیر   اع بو  اما بیشرت اوقا   ر  یو هیای جنی  میی بیو  و  ر جنی  

 های زیا ی رشکت می منو .

: یکبیار از  وسیت بید کابیل میی ر  یی ،  ر کیاروان  مال عبدالصند بیان می کند

موترهای طالبان موتر مال عبیداللد آ ند نیز بو ، یکی از موترها ذوسفندی را کد  ر بین 

راه روان بو  ز ، مال عبیداللد آ ند چوپان را طلا کیر ، نخسیت  یوب اکیرام منیو  و 

 هامن قدر پول  ا . سپس پرسید کد نرخ ذوسفند چند است، چوپان پول را ذفت و او

مال ارسائیل واقعد ذر  اری شهید مال عبیداللد آ ند از سوی ا را  تورن اسیامعیل 

مال عبیداللد آ ند  ر  راه از سوی  شنن ذر  ار شد » ان را بیان می کند و می ذوید : 

و بد هرا  ان قال  ا ه شد. ا را  اسامعیل  یان  ر هیرا  میی  واسی ند کید  ر مقابیل 

ای تلویزیییون از او اقییراری بگیرنیید کیید طالبییان بییا پاکسیی ان روابییو  ارنیید و از کییامره هیی

پاکس ان پول می ذیرند و اقراری او را از تلویزیون کابل بد نت برسانند. اما مال عبیداللید 

آ ند علی رغ  هر ذوند  شار و زورذویی  شنن آما ه این کیار نشید. هیر ذیاه طالبیان 

ا مال عبیداللد آ ند  ر شهر هرا  ذشیت میی کیر م، میال هرا  را   ح کر ند، یکروز ب
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عبیداللد آ ند کسی را  ید و صدا ز ، او کسی بو  کد از مال عبیداللید آ نید  ر زنیدان 

تف یش کر ه بو . مال عبیداللد ا ند برایش ذفت : رلی  را کید بیر مین کیر ی مین عفیو 

ام اسالمی قیام کیر ه ایی  کر م، اما باید بگوی  کد ما محض برای رضای پرور ذار و نا

و سوذند یا  می کن  کد  رین راه ند میز وران کسیی هسی ی  و نید هی  بیا کسیی روابیو 

 .  اری 

الحاب مال عبدالغفار آ ند کد  ر زمان حاکنیت امار  اسیالمی مسیئول عنیومی 

مخابرا  وزار    اع بو  و مد  زییا ی بیا میال عبیداللید آ نید یکجیا زنیدذی کیر ه 

  تقوی و اح یاط او با بیت املال می ذوید : با مال عبیداللد آ ند بد  انید است،  ر مور 

او  ر  ری قندهار ر   ، او  ر حالیکد وزیر   اع بو   اند اش ماننید شیخ  عیا ی و 

  قیر بو .

مال عبدالغفار آ ند می ذوید :  ر جریان وریفد  ر وزار    اع بد یا  ندارم کید  

مسئولین و مراجعین ناپدید شده باشد، زییرا مخیابره عنیومی مال عبیداللد آ ند از پیش 

ئولین مخیابره عنیومی بیا میال عبیداللید آ نید از راه مخیابره ساعت باز می بو  و مس ۲۴

متا  می ذر  ند و هر کسی  ر روز و یا شا کاری می  اشت بید وزییر   یاع رسیانده 

 می شد.

بسییار  شیوار و پیر از  روزهای اب دایی آغاز مجید  جهیا  بیر ضید امریکیا زمیان

آزمون ها بو . شهید مال عبیداللد آ ند بد ر قای  و   ر مجالس این آیت مبارکد را بد 

ییب لاناا »ذونیید  لیییل پیییش مییی منییو   وا ِ هناییا لاناْهییِديانَّه ْ  س  یید  اها الَّییِدينا جا ییعا  ۗ  وا إِنَّ اللَّییدا لانا وا

ْحِسِننيا  جها  را  اش د باشی   داوند م عیال و هنیش می ذفت کد اذر ما واقعا نیت « الْن 

 ح ام اسباب و امکانا  جها  را برای ما مهیا می ساز .

مال عطا محند، یکنت مسئول جها ی ولسوالی ذرشیک والییت هلننید کید  ران 

زمان با الحاب مال عبیداللد آ ند یکجا مانده بو ، می ذوید : او ما را هنواره توصید میی 

 اشی د باشیید، اذیر شیام بید تکلیی  باشیید و ذرسیند هی   منو  کد با مر م تعامل  وب
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باشید، از مر م بد زور و جرب چیزی نخواهید، بگدارید کید میر م حیال شیام را ببیننید و 

  و  شان با شام کنک و هنکاری بکنند.

مال  بیر احند مجاهد، نویسنده نامدار امار  اسالمی کد  ر نخس ین سیال هیای 

ی مطبوعا  امار  اسیالمی نقیش اساسیی  اشیت و  ران جها  بر ضد امریکا  ر احیا

زمان با مال عبیداللد آ ند رابطد و هنکاری نز یکی  اشت، میی ذویید : یکیروز نائیا 

 ی الحال امکانا  ما تقریبا صفر »امار  اسالمی مال عبیداللد آ ند برای  چنین ذفت : 

ان  ر برابر ما  ست بید است، اما پرور ذار ما ذا  بزرگ و مهربان است. کفار متام جه

هندیگر  ا ه اند،  ر متام  نیا یک ک  جیای نیداری  و نید هی   ر هنسیاید هیای میا 

کشوری است کد اطنینیان و وعیده هنکیاری  ا ه باشید، حیامی، مید ذار و نیارص میا 

پرور ذار است و بر او توکیل  اریی . میا بید ایین من ایر منیی باشیی  کید نخسیت پیول، 

پیدا بکنی  پس بد جها  رشوع می کنی ، اذر  یگیر چییزی بید  امکانا  و اسلحد زیا ی

 ست ما نیامد هنین سن  های زمین را بد سوی اشغالگران پرتاب میی کنیی  و  ر روز 

قیامت بد پرور ذار می ذوئی  کد هنیین قیدر  ر تیوان  اشی ی ،  شیننان  یین تیو را بید 

ت شها   و تحنل زندان ها سن  ها ز ی ، اما آرام ننشس ی ،  یگر اینکد  رین کار نی

 «.را ح ام می  اش د باشی 

شهید الحاب مال عبیداللد آ ند  ر  وران اسیار ، قیرآن کیری  را حفیل منیو  و 

عا   کر ه بو  کد قرآن عای  الشان را  ر مناز های نفلی  ی   میی کیر  و  یگیران را 

د بایید از اول تیا نیز توصید می منو  کد قرآن را بجای اینکد بد شکل عا ی تالو  بکنن

ا یر حفل بکنند و  ر مناز قرآ  بکننید. زییرا تیالو  قیرآن  ر منیاز پیا اش زییا ی 

 ار ، توجد و حضور ه  کامل می باشد و لد   راوان نیز  ار . یکنت از  وس انش کید 

 ر زندان کراچی با او  ر یک اوطاق بو  می ذوید : شهید میال عبیید اللید آ نید بیرای  

سیوره ییس، »ی  را  ر مد   و سال حفل کر م،  ر اب دا چهیار سیوره ذفت : قرآن کر

را حفل کیر م و عیا    اشی   کید هیر شیا جنعید ایین « ملک،   ان و ح  السجده
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چهار سوره را  ر چهار رکعت مناز نفلی می  واندم و سپس بد بارذیاه  داونیدی  عیا 

رور ذار نعنیت جیاو انی می کر م کد الها ! تو یق بده تا قرآن را حفل بکن  و اینست پ

 حفل قرآن را نصیا من منو .

 : شهادت 

مییال ی  ۲۰۰۷جنیوری سیال  ۳بد تیاریخ  –رحند اللد  –شهید الحاب مال عبیداللد 

 ر اثنای سفر بد بلوچس ان، پاکس ان از سیوی مقامیا  اسی خباراتی آن کشیور  ر شیهر 

ا  نداشیت، تیا اینکید کوی د ذر  ار شد و پس از ذر  اری هیچکسی  ر مور  او معلومی

میارچ  ۵اس خبارا  پاکس ان بد  انوا ه اش اطالع  ا ند کد مال عبیداللد آ ند بد تاریخ 

میال ی بد روز جنعد  ر یک زندان شهر کراچی و ا  منو ه و بد  یاک سیپر ه  ۲۰۱۰

برای مسلامنان جهان و بد ویژه ا غیان  آ ندشده است.  رب شها   الحاب مال عبیداللد 

جاهدین امار  اسالمی بسیار  ر ناک و تکان  هنده بو .  ر اعالمید کد از سوی ها و م

مقام رهربی امار  اسالمی ا غانس ان بد این مناسبت بد نت رسید، آمده اسیت : امیار  

غنتییکی و  -رحنید اللید  –اسالمی ا غانس ان  ر مور  شیها   الحیاب میال عبیداللید 

نوا ه محرتم شهید الحاب مال عبیداللد رحنید اللید، مراتا تعزیت و تسلیت  و  را بد  ا

متییام مجاهییدین، مییر م ا غانسیی ان و کا یید امییت اسییالمی عییرض مییی  ار  و از بارذییاه 

پرور ذار مسئلت  ار  چنانکد شهید مال عبیداللد آ ند رو  پر   یو   یو  را  ر مسییر 

بید بارذیاه  یو  جها  بد  الق و مالک یک ای  و  سپر ،  داوند م عال شیها   او را 

رشف قبولیت بخشیده، او را  ر جنیت الفیر و  جیا  هید و هنچنیان امیار  اسیالمی 

 ا غانس ان برای اقارب و نز یکان او  واهان صرب جنیل و اجر عای  است.

امار  اسالمی ا غانس ان  الی شهید الحاب مال عبیداللد آ نید را ضیائعد جیربان 

رای ا غانس ان میی  انید و از مقامیا  پاکسی ان ناپدیر برای متام جهان اسالم  صوصا ب

جداً می  واهد کد معلوما  کامل و واقعی را  ر مور  اسار ، بیامری و و ا  الحیاب 

مال عبیداللد آ ند بد امار  اسالمی ارائد بکند.  رب و ا  او پس از  و سال بد  انوا ه 
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انیی  کید  ر میور  اش  ا ه شد، ما  ریین میور  ا اره صیلیا رسخ را نییز مقرصی میی  

زندانیان امار  اسالمی  ر پاکس ان تا هنوز هیچگوند معلومیاتی بید  یانوا ه شیهید میال 

عبیداللد و  یگر زندانیان  ا ه نشده اسیت و از صیلیا رسخ جیداً میی  یواهی  کید  ر 

 «.  آینده این تقصیر  و  را جربان بکند، زیرا این وریفد شان است

آن پرسی هسی ند.  ۹آ ند چهار ه اوال  بد  نیا ماند کد از شهید الحاب مال عبیداللد 

  چند تن از پرسان او حا اان قرآن اند و م باقی مشغول  راذیری علوم  ینی اند.
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لسالم  گاهی هب زندگی شهید مولوی عبدا  - اهللرحمه  –ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

  تحرییک و امیار  اسیالمی طالبیان یکی از رمزهای کامییابی، اسی قامت و ثبیا

اینست کد  ر چنین زمان پر  نت، از سوی چنان بندذان صیالح و نیکوکیار پرور ذیار بید 

وجو  آمده است کد  ر عرص کنونی بسیار بد ندر  می توان منوند های آن هیا را پییدا 

 کر .

بخش اعا  این تحریک را طلبا و علامی مدار   ینی تشکیل میی  ا نید، ایین 

 اللت می کند کد مر م م دین، پاک و  دا تر   ر این تحرییک ذیر ه  آمیده   و 

 ر میور  طلبیای علیوم  ینیی میی  -رحند اللد  –بو ند، مج هد بزرگ اسالم امام مالک 

 رماید : اذر  ر بین طلبای قرآن و احا یی اولیاء اللد نباشید، روشین اسیت کید  ر روی 

 .زمین اولیاء اللد نیس ند

های ذننام  ر تحریک و امیار  اسیالمی طالبیان ذدشی د انید و  بسیار شخصیت

هنوز ه  هس ند کد با توجد بید اعیامل شیان میی تیوان آن هیا را اولییاء اللید  وانید، آن 

 وس ان رب العاملین کد روزها را  ر جها  و  دمت بی ریای  ین سیپری میی کننید و 

اذر از یکسیو منونید هیای  شا هنگام  ر بارذاه  داوندی سجده کنان می ا  ند. آن ها

عل ، تقوی،  یانت و ا الص اند از سوی  یگر مثال های ایثار، شجاعت و جرا  اند، 

نیز  ر ر ی  چنین رهروان راه  یدا قیرار  اشیت.  -تقبلد اللد  -شهید مولوی عبدالسالم 

 داوند م عال او را بد زیبایی سیر  و صور  آراس د بیو . بیائیید چنید لحاید ای را بیا 

 طالعد زندذی و کارنامد های این شهید سپری منائی .م



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

76 

 : والدت و مراحل ابتدایی زندگی 

مولوی عبدالسالم آ ندزا ه پرس مال محند صا ق آ ند و نواسد مرحیوم مولیوی 

هجری شنسی  ر روس ای شیاویز  ر مربوطیا   ۱۳۴۶رسطان  ۱۵محند صالح ب اریخ 

 .دار و عل   وست بد  نیا آمدولسوالی نیش والیت قندهار  ر یک  و مان  ین

او آموزش های اب دایی را  ر  اند اش  را ذر ت و بسیاری از ک اب ها را نز  پدر 

ذرامی و  کاکاهای  و  مولوی عبدالخالق آ ندزا ه و مولیوی عبیداللطی  آ نیدزا ه 

 . واند

پشیت  هفیت انوا ه او از ذدش د ها بد عل  و  ینداری شهر   ار  و نیاکانش از 

اینسو علام ذدش د اند، شهید مولوی صاحا تازه بید مرحلید جیوانی رسییده بیو  کید  بد

نیروهای اشغالگر شوروی بر ا غانسی ان ییورش آور نید و  یانوا ه او  ر زمیان هجیر  

عنومی بد چنن، شهر مرزی پاکس ان هجر  کر . مولوی عبدالسالم صیاحا  ران جیا 

 ا  و  وره حیدیی را  ر مدرسید شییخ   ر  های  و  را  ر نوراملدار   اروقید  وام

الحدیی مولوی محند علی صاحا  ر چنن بد پایان رساند و سند تکنیل احا ییی را 

 .بد  ست آور 

 :  جهاد بر ضد شوروی

مولوی عبدالسالم صاحا هنوز  ر عنفوان جوانی قرار  اشت کید جهیا   ر برابیر 

عالقد  اشیت،  ر پهلیوی تعلی   کنونیس   ر ا غانس ان آغاز شد. او چون با جها  بسیار

 ر جها  نیز سه  می ذر ت. او از اب دا تا پایان  ر جبهد میال شییرین آ نید کید بیزرگ 

ترین جبهد طلبا بو  بد حیی مجاهد  دمت منو . این جبهید  ر منیاطق نز یکیی شیهر 

قندهار، مثال  ر محلد جا  و ولسوالی های ارغنداب و  ند  عالییت میی کیر . مولیوی 

الم صاحا  ر سال های پایانی ر ی   اکرت نجیا  ر جن  های کید بیا ملیشید عبدالس

قندهار رخ  ا ه بیو  نییز سیه  ذر  ید بیو ، او  ر  –های جبار و  وس    ر شاهراه کابل 

 پهلوی آموزش های  ینی تا  روپاشی ناام کنونیس ی بد جها  و مبارزه  وام  ا .
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 : در دوران هرج و مرج 

الم صیاحا  ر  وران جنی  هیای تنایی  هیا،  ر حالیکید شهید مولوی عبدالسی

تحصیال  علوم  ینی را تکنیل منیو ه بیو ، مدرسید ای  ر منطقید  وشیاب ولسیوالی 

 امان والیت قندهار سا ت و جلوه ا روز مسند تدریس شد. او  ه ها تن طلبای پییش 

ای قدم را  ر  می ذفت و هنزمان چونکد  سا  و هرب و مرب هنچون سائر بخیش هی

ا غانس ان  ر قندهار نیز بد اوب رسیده بو ، قومندان هیای  یو رس میر م را  اذییت میی 

 ا ند، از مر م پول می ذر  نید و  سیا  بزرذیی را  ر جامعید برپیا کیر ه بو نید، مولیوی 

صاحا برای جلوذیری از منکرا   ر سطح منطقد  وشاب  ست بکار شد و چنیدین 

مجازا  منو . هنزمیان تحرییک اسیالمی طالبیان بید  بار ا را  بی بند و بار و رسکش را

 ر منطقید سین  حصیار  -رحند اللد  –رسکر ذی امیر املؤمنین مال محند عنر مجاهد 

ولسوالی  ری والیت قندهار آغاز شد، مولوی صیاحا  ر هیامن روزهیای آغیازین بیا 

 .تن طلبا بد تحریک اسالمی طالبان پیوست هف ا 

 : بان خدمات در تحریک اسالمی طال

هرذاه طالبان ولسوالی میوند را  ر کنرتول  و   ر آور ند، مولیوی عبیدالکری  از 

سوی بزرذان تحریک بد حیی ولسوال و مولوی عبدالسیالم صیاحا بید حییی معیاون 

 .ولسوال مقرر شدند

سپس شهید مولوی صاحا  ر عنلیا  های زیا ی سه  ذر یت. هرذیاه والییت 

مولوی عبدالسالم صاحا نخست بد حیی مسئول میدان قندهار بد ذوند کامل   ح شد، 

 .هوایی قندهار و سپس قومندان امنید قندهار تعیین شد

قومندانی امنید قندهار آن زمان مرکز هنید تشیکیال  جهیا ی تحرییک اسیالمی 

طالبان بو  و اهنیت زیا ی  اشت. چونکد مؤسس و امیر تحریک طالبان مرحیوم امییر 

مجاهد بر مولیوی عبدالسیالم صیاحا اعی ام  زییا ی و بیا او املؤمنین مال محند عنر 

 شنا ت عنیق  اشت مولوی صاحا را بد حیی قومندان امنید قندهار تعیین منو .
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مولوی عبدالسالم صاحا آن زمان بر عالوه از مسیئولیت رسینی قومنیدانی امنیید 

او عیا  قندهار، بد حیی مشاور و هنکار مال محند عنر مجاهد نیز  دمت می منیو . 

جید، مجاهد با  رک، امیر مدبر و انسان  دا تر  بو . ر قای نز یکیی او میی ذوینید : 

 ران زمان مرحوم امیر املؤمنین مال محند عنر مجاهد آن قیدر رابطید قیوی و ر یت و 

آمد با شهید مولوی عبدالسالم صاحا  اشت کد ح ی اذر مال صیاحا  ر   یرت  یو  

لوی عبدالسالم صاحا می ر  ند و  ران جا میال صیاحا منی بو ، مراجعین بد   رت مو 

 .را می یا  ند

 :شهادت 

 ورشیدی، زمامدار هرا  اسامعیل  ان بیار نخسیت بیر ذرشیک  ۱۳۷۴ ر سال 

حنلد کر  و از طالبان شکسیت  یور  و بید والییت  یراه عقیا نشیینی کیر ، قومنیدان 

ییری ز نیی شید، عنومی ناامی طالبان  ر غرب کشور میال محنید آ نید  ر آن  رذ

مولوی عبدالسالم صاحا با یکعده مجاهدین بد  یو مقیدم جنی  ر یت و  ر هیامن 

سفر جها ی  ر  ره  وست  ر مربوطا  منطقید آب  رمیای والییت  یراه  ر جرییان 

 .رویارویی با  شنن بد شها   رسید

 : شخصیت شهید مولوی عبدالسالم )رح( 

طالبان از آنعده کسانی بیو   شهید مولوی عبدالسالم صاحا  ر تحریک اسالمی

کد بد عل  و تقوی شهر   اش ند،  داوند م عال برای او بر عیالوه از اسی عدا  علنیی و 

 رایت سیاسی، شخصیت م تع ه  عناییت کیر ه بیو . ر قیا و م علقیین او هنیوز هی  

تواضع، زیبایی ا الق و حسن تعامل او را بد یا   ارند، از هنینست کد او  ر جوانسالی 

 .حبوب قلا ها ذر یده بو  و  ر منطقد  و  بسیار محبوبیت و نفوذ  اشتم

کاکا و اس ا  او مولوی عبداللطی  آ ندزا ه می ذوید : مولوی صاحا از لحاع 

تقوی و  یانت شخصیت بی نایر بو . او می ا زاید : مولوی صیاحا سید صیفا  بیارز 

  اشت. عل ، تقوی و شجاعت.
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ت شهید مولوی صاحا پس از شها   او نییز مشیاهده آثار قربت الی اللد و  یان

شد. هرذاه جسد او از میدان جن  بید قربسی ان آور ه شید، کیوتی را کید پوشییده بیو  

 وشبویی آن را کسانی کد برای  اکسپاری آمده بو ند احسا  کر ند، آن ها کو  را 

 .یی  اشتچند پارچد کر ند و پارچد های آن را با  و  بر ند. هر پارچد آن  وشبو

 ۹مال محند صا ق آ ندزا ه، پدر شهید مولوی عبدالسالم صیاحا میی ذویید : 

سال پس از شها   مولوی صاحا بد قربش ر   ،  ییدم کید قیرب پیایین ا  ییده اسیت، 

یکروز علی الصبا  ارا ه کر م کد پیش از آمدن مر م قرب را ترمی  بکن ، بد هنین نییت 

را  یدم، او می ذویید :  ییدم کید جسید مولیوی  قرب را باز کر م، جسد مولوی صاحا

صاحا پس از ذدشت ند سال هنوز ه   اک نشده است و چنان سا  است کد ذوییا 

 .هنین لحاد شهید شده باشد

سالد  اشت، می ذویید  ۱۵مال سی  اللد آ ند کد با شهید مولوی صاحا ر اقت 

شید، بلکید  ر هیر حیال بید : بد یا  ندارم مولوی صاحا مناز با جامعت را قضا کر ه با

مناز با جامعت پایبند بو . او بر عالوه از عل   وب، قرائت  وب و حسن صیو  نییز 

 . اشت و با بسیار ترن   لربا آذان می ذفت

این بنده صالح پرور ذار  ر حالی بد شها   رسید کد هنوز عنر جوانی  و  را 

  ا ماند.ه  بد پایان نرسانده بو ، از او تنها یک   رت بد  نی
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زت  کار شهید مولوی ع  - اهللرحمه  –ارف ـع اهللشخصیت و زندگی رپ ابت
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده :  بیر احند مجاهد 

 

شخصیت کد بد غ  اسالم غنگین و بد  ر  مسلامن هیا  ر منید بیو . شیا و روز 

بیرای  -د رحنهیام اللی -هنچون سیید جیامل الیدین ا غیانی و موالنیا عبیداللید سیندهی 

وحد  و یکپارچگی مسلامن ها می کوشیید. قهرمیان صیحند هیای علنیی، سیاسیی و 

آراس د بو . تبس  بر لیا و پیشیانی بیا  -صلی اللد علید وسل   -جها ی و بد ا الق نبوی 

وقار و نورانی  اشت. آه ؛ انسان بیش بهای بو  کد  ر تکالی  و مصائا جز شیکیبایی 

مشاهده منی شد.  ر سطور ذیل یا ی می کنی  از سییر   و بر باری چیزی  ر چهره او

 و  دما  این شخصیت ا  خار آ رین.

این س اره  ر شان علی ، عنیل، سیاسیت و جهیا  بییش از نیام بید تخلی   یو  

پرسی  -نوراللید مرقیده  -شهر   اشت. شهید مولوی حا ل عیز  اللید عیارف « عارف»

 ۱۳۶۶لیوی عبیدالکا ی  ر سیال شخصیت نامدار جها ی و علنی ننگرهیار مرحیوم مو 

هجری شنسیی  ر روسی ای چهیار هی والییت ننگرهیار چشی  بید جهیان چنید روزی 

ذشو . آموزشهای اب دایی را  ر مسجد و مک ا روس ای  و   را ذر یت، سیپس بیرای 

  وره م وسطد شامل مک ا  ارم غازی آبا   ر ولسوالی ب ی کو  شد.

ی بد مزایای زیبای آراس د بیو  و چنیان  داوند م عال شهید عارف را از  ور سال

مشاهده می شد کد ایین کیو ک  ر آینیده آرمیان  یدمت و لیاقیت رهیربی جامعید را 

مک ا بید عنیوان من یاز شاول منیرهم کامییاب شید و سیپس  ۹ واهد  اشت.  ر صن  

برای  واندن علوم اسالمی بد نج املدار ، مدرسید مشیهور جیالل آبیا  ر یت. عیارف 
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ال  ران مرکیز علنیی  ر   وانیده بیو  کید جناییا  ر یی  میز ور صاحا هنوز یکس

کنونیس ی بر ضد علامی حقانی کشور آغاز ذر ید. مولوی غالم سیبحانی، اسی ا  جیید 

نج  املدار  کد از اقارب عارف صاحا بو  با چند تن اس ا ان  یگر از سیوی ر یی  

پیدر شیهید عیارف   ین س یز کنونیس ی ذر  ار شدند. از سوی  یگر صحند زنیدذی بیر

صاحا کد عا ، مجاهد و چهره مشهور ننگرهار بو  با ذدشت هر روز ضیق تر ذر یید 

 ورشیدی مجبور شد با  انوا ه اش بد پاکس ان هجر  بکند،  ۱۳۵۸و باال ره  ر سال 

 انوا ه عارف صاحا  ر  یار هجر   ر منطقد م د مغل  یل، ایالت  یرب پخ ونخواه 

 نت ا  یار کر .با قوم  و  یکجا سکو 

 آموزشهای دینی :

مرحوم مولوی عبدالکا ی پرس  ور   و  عز  اللد را برای آموزش علوم و  نون 

هجری شنسی شامل  ارالعلوم احناف شامییرزیم منیو . عیارف  ۱۳۵۹اسالمی  ر سال 

صاحا ک اب های  رجد اول را  ران مدرسد  واند و سپس  رجد  وم را  ر  ارالعلوم 

سوم را باز ه   ر  ارالعلوم احناف،  رجد چهارم را  ر  ارالعلیوم هیدایت تنگی،  رجد 

االسالم شتخت آبا م و  رجد پنج  را نز  اساتید مشهور عرص سید قیریش بابیا و قاضیی 

 ر  ارالعلوم هاشنید شباره، پشاورم  واند و هیامن سیال بید  -رحنهام اللد  -محند امین 

طلبیای مدرسید و بید حییی مسیئول آن هیا بید  اسا  شوق  راوان جها ی با  ه هیا تین

جبها   رمانده نامیدار جهیا ی مرحیوم مولیوی جیالل الیدین حقیانی صیاحا ر یت. 

 عارف صاحا و هنراهان او  ر س و کندو والیت پک یا مس قر شدند.

 ر  -رحنید اللید  –شهید عارف صاحا  رجد تکنلد را نز  مولوی غالم محبیوب 

بیا کیامل اشی یاق تکنییل منیو . بیرای  راذییری علیوم   ارالعلوم سعا    ان شمر انم

ریاضی و  لسفد نز  عا  نامدار مولوی محند مسی قی  غزنیوی زانیوی تلنید نهیا .  ین 

میراث را  ر روس ای بخشالی شمر انم از میراثی بابا آمو ت و برای  وره موقوف علیید 

النا عنایت اللد و شییخ بار  یگر بد  ارالعلوم هدایت االسالم ر ت و از شیخ الحدیی مو 
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الحدیی موالنا مطلع االنوار ش اضالن  یوبندم اک ساب  یض منیو .  وره حیدیی را  ر 

میال ی  ر  ارالعلوم حقانید تکنیل منو  و  رمیان صدها تن شیاذر ان  وره  ۱۹۸۹سال 

حدیی قاری صحیح مسل  رشی  و سنن ترمدی رشی  ان خاب شید. نییز  ر هیر سید 

 ی بد منرا  ام یازی کامیاب شد و مقام  وم را از آن  و  منو .ام حان  وره حدی

شهید عارف صاحا  ر عرصد ترجند و تفسیر قرآن از  یوضا  شیخ القرآن شیاه 

 ر صوابی  یضیاب ذر ید. حفل قرآن کری  را نز  قاری سیید  -رحند اللد  –منصور بابا 

 و .غنی بد تو یق و عنایت پرور ذار  ر ررف سد ماه تکنیل من

 تدریس :

 ر نخسی ین سیال  رسیگویی ک یاب هیای  -رحند اللد  –مولوی عز  اللد عارف 

 رجا   وم، سوم و چهارم را  ر مدرسد رشییدید شپشیاورم  ر  ذفیت و  ر پاییان آن 

سال بد ارا ه حج و عنره بد عربس ان سعو ی ر ت.  ر سیال  وم بید لطی  و  یواهش 

 ر زمیره اسیاتید  -رحنید اللید  –جان میدنی اس ا  کل شیخ الحدیی شهید موالنا حسن 

جید و من از  ارالعلوم امدا  العلوم، پشیاور قیرار ذر یت و  ر سیال سیوم  ر حیالی کید 

تالمید زییا ی او را هنراهیی میی کر نید  ر  ارالقیراء شمنکننیدی، پشیاورم بید حییی 

 مدر  تعیین شد.

 زندگی سیاسی و جهادی :

بید مفکیوره جهیا ی و سیاسییی و  شیهید عیارف صیاحا  یا م بیی ریییا، رسشیار

شهسوار میدان علی  و عنیل بیو . ذیاهی بید سینگرهای  اغ جهیا  و مقاومیت بیر ضید 

شوروی ها می ش ا ت و ذاهی  ر تالش یکپارچگی مسلامن هیا بیو . بلکید واال تیرین 

هدف او این بو  کد مسلامن ها با ه  م حد شوند و شعار و هدف واحید  اشی د باشیند. 

ا لی تنای  ها  ر ا غانس ان آغاز شد شهید عارف صیاحا یکبیار بیا هرذاه جنگهای  

و بار  یگیر بیا  -رحند اللد  –رئیس اتحا  علامی ا غانس ان شهید مولوی عبداللد ذاکری 

مرحوم مولوی جالل الدین حقانی صاحا بد نیت صلح و آش ی میان احیزاب جهیا ی 
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ایان  ا ن جن  هیای بیین  یو ی سفر منو  و رهربان تنای  ها را بد برقراری صلح و پ

  عو   ا .

هرذاه  وره جها  بر ضد شیوروی طیوالنی شید و بعضیی مفاسید  ر کنیی هیای 

مهاجرین  ر پاکس ان ریشد ذر ت، شهید عارف صاحا بد مشوره اس ا ان و هنکیاری 

 وس ان  و  سلسلد نشست هیای  عیوتی و اصیالحی را کید مشی نل بیر علیام، طلبیا و 

م دین بو  بنیا  ذداشیت و وریفید امیر بیاملعروف و نهیی عین  مسلامن های مخل  و

 املنکر را بد شکل نشست های  عوتی  ر مسجدهای کنی ها انجام می  ا .

 ر ن یجد این مساعی اصالحی تنای  های اهل سینت و الجامعیت  ر سیطح هیر 

و والیت ا غانس ان بد وجو  آمد و علام و طلبای هر والیت مشغول برنامد هیای  عیوتی 

اصالحی برای محیو  سیا  و   نید هیای مخ لی  شیدند، ذر هامییی هیای علنیی  ائیر 

منو ند و باال ره  داوند م عال این تنای  های  عوتگر و اصیالحی را کید بیا ا یالص 

کامل وار  صحند عنل شده بو ند تو یق و توانایی بخشید تا حرکیت جهیا ی رسارسی 

 را  ر کشور بد راه بیاندازند.

احا  ر تاسیییس اتحا ییید اهییل سیینت و الجامعییت  ر سییطح شییهید عییارف صیی

ا غانس ان نقش ویژه و سه   عال  اشت. این اتحا ید برای حیل مشیکال  و منازعیا  

مسلامن ها و بد طور  اص مجاهدین نقش بزرذی را ایفا منو . شهید عارف صاحا تا 

 ا یر مسئول و رئیس شورای مرکزی این اتحا ید بو .

هجیری قنیری بید رهیربی  ۱۴۱۵ی طالبیان  ر اوائیل سیال هرذاه تحریک اسیالم

برای مبارزه بر ضد  سیا  و منکیرا   –رحند اللد  –امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد 

از والیییت قنییدهار آغییاز شیید، شییهید عییارف صییاحا مجلییس اتحا ییید را  ر مدرسیید 

، هیامن  ارالقراء، پشاور طلا منو . این مجلس تصنی  ذر ت کد بد تحریک بپیوندنید

بو  کد عارف صاحا تدریس را ترک منو  و با بیشرت مسئولین اهل سنت و الجامعیت 

بد سوی قندهار حرکت کر ، او  ران جا ند تنها از نقیش رشعیی تحرییک مطنینئ شید 
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بلکد متام علامی کرام با رهرب تحریک مرحوم میال محنید عنیر مجاهید اعیالن بیعیت 

 منو ند.

و  -رحنید اللید  – ان نز یکیی شیهید عیارف مولوی عصنت اللد عاصی ، از  وسی

رئیس سازمان رسه میاشت  ر  وره حاکنیت امار  اسالمی، می ذویید :  ر اثنیای کید 

با مرحوم امیراملؤمنین بد شکل ذروهیی بیعیت کیر ی ، بیشیرت بزرذیان والییا  متیقی 

وی شهنچون موالنا برهانی، مولوی نورجالل، مولوی عز  اللد، مولوی نجیا اللید، مولی

رس  ، مولوی رحی  اللد و مولوی رح  الدینم موجو  بو ند، مولوی عبیدالباقی حقیانی 

و مولوی عبدالقدیر صاحا بد مشوره  وس ان برای تنای  و تشیکیال  طلبیا  ر پشیاور 

مانده بو ند. عاص  صاحا می ا زاید : ما بسیار  ورسیند بیو ی ، امیا عیارف صیاحا 

ها بالخصوص علام و طلبیا  ر جسی جوی امییری کید ا غان »بیحد م اثر بو  و می ذفت 

 بو ند  داوند م عال موهبت منو ه است.

 آخرین روز زندگی : 

را بد اس عدا   وق العیا ه مجهیز و  -رحند اللد  –اللد سبحاند و تعالی شهید عارف 

بد نعنت اطاعت آراس د بو . مرحوم امیراملیؤمنین، مرحیوم میال محنید ربیانی و  یگیر 

ریک بیا او شیفقت زییا ی  اشی ند و بید  یدما  ذرانبهیای او ارزش قائیل بزرذان تح

بو ند، امور  عو  و جلا و جدب را توسیو او پییش میی بر نید،  ر امیور سیاسیی و 

ا اری از او مشوره می ذر  ند و بد ویژه  ر مور  روابو با مر م متقی و ذسرتش  امنید 

 اهنیت می  ا ند.تحریک تا رشق کشور نقش مثنر شهید عارف صاحا را 

اما  واست و تقدیر  داوندی این بو  کد این س اره تابان بصیر ، تقوی، عر یان 

و کامل از  نیای  انی بد جهان جاو انی رحلت مناید. شهید عارف صاحا با چند تین 

پیس از  ی ح والییت  -رحنهیام اللید  -ر قایش بد مشوره امیراملؤمنین و معاون صاحا 

  ند، تا امیور جهیا ی و ا اری آن والییت را تنایی  منیو ه ییک نینروز بد آن والیت ر 

ا اره  عال را بد وجو  بیاورند. اما چونکد هر  ر  ملکیی امیار ، نایامی و بیالعکس هیر 
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 ر  ناامی، ملکی نیز می باشد و هر مسئول امار  اسالمی احسا   ار  چطور مصیدر 

مور والیت،  ر کارهیای  دمت و اطاعت بگر  ، لهدا عارف صاحا  ر پهلوی سائر ا

ناامی نیز سه   عال می ذر ت. هامن بو  کد عارف صیاحا  ر ن یجید تعیرض شیدید 

مییال ی  ۱۹۹۵می  ۱۵ شنن  ر جریان  رذیری  ر روز چهارم عید االضحی بد تاریخ 

 بد مقام سعا   بخش شها   نائل ذر ید، انا للد وانا الید راجعون.

شده بو  کد طالبان از والیت نینروز عقا  ر حالی شهید  -رحند اللد  –عارف 

نشینی کر ه بو ند. هرذاه نینروز  وباره   ح شد جسد شهید عارف صاحا پیدا شد و 

نخست بد قندهار و سپس بد  واست پدر ذرامی اش بد روس ای آبایی اش چهار هی 

ان قال  ا ه شد.  داوند م عال کارنامد های علنی و جها ی و  دما  سیاسی و 

عی این بزرگ مر  را بد  ربار  و  قبول مناید. راهش پر راهرو و جنت الفرو  اج ام

  جایگاه اش با ، آمین. 
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی شهید مال محمد آخند   - اهللرحمه  –ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : شاهد غزنیوال 

 

اسیالمی بیو ، تحیت  قهرمان شهید مال محند آ نید از بنیا ذیداران مهی  امیار 

قیا   او چنان شهکاران جها ی و ناامی پرورش یا  ند کد امروز جرناالن کفر جهانی 

 را با متامی امکانا  و وسایل پیت  د شان  ر عرصد جها  و مبارزه از پا  رآور ه اند.

امروز این قهرمانان جها ی با هر کارنامد و پییروزی نایامی شیان، نیام شیهید میال 

را تابنده تر می سازند و شاذر ان مدرسد جها ی او بد نام پر ا  خار او میی محند آ ند 

 بالند.

 ر زمره مؤسسان تحرییک اسیالمی طالبیان  –رحند اللد  –شهید مال محند آ ند 

چهره ای بو  کد  ر جها  بر ضد قشون م جاوز شیوروی  ر زون جنیوب غیرب کشیور 

ازان مهیار  و نبیوغ نایامی،  ر  شهر  زییا ی نایامی یا  ید بیو  و سیپس بیا اسی فا ه

پیتوی های اب دایی طالبان نیز نقش کلیدی  اشت. شخصیت م امییز و کارنامید هیای 

جها ی شهید مال محند آ ند باید ثبت اوراق زرین تاریخ ذر  ، تا نسیل هیای آینیده 

کشییور  ر عرصیید هییای جهییا  و مقاومییت  ر برابییر اشییغالگران و بیگانگییان از آن بهییره 

 بگیرند.

 :  شناخت اجمالی

هجیری قنیری  ر ۱۳۸۲ ر سیال  -رحنید اللید  –قهرمان شهید مال محنید آ نید 

روس ای منارکلی  ر مربوطا  ولسیوالی ارغنیداب والییت قنیدهار  ر  یانوا ه علنیی 

 . مرحوم مولوی عبدالواحد  یده بد جهان  انی ذشو 
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رمحنید مال محند آ ند زندذی علنیی  یو  را نیز  کاکیای مهربیانش مولیوی نو 

 . آغاز کر  و  ر مد  کوتاه توانست بد ک اب های م وسو برسد

 :جهاد و مبارزه 

مال محند آ ند هنوز مشغول  رسخوانی بو  کد قشیون رسخ شیوروی بیر حیری  

کشور ما یورش آور ند. او اذر چد  ور سال بو  و لییکن جیرا  و شیهامت او تحنیل 

 . یر  و او بد  رسهای  و   وام بدهداین را نداشت کد کشورش  ر سیطره کفار قرار بگ

هامن بو  کد  رسها را نامتام ذداشت و برای جها  و مقاومت  ر برابر کنونیسیت 

 –رحند اللید  –های اسالم س یز بد جبهد جها ی  رمانده مشهور منطقد شهید الال ملن  

پیوست. جبهد شهید الال ملن  از جبها  مشهور زون جنوب غیرب بیو  و مجاهیدین 

هور منطقیید، مییثالً شییهید مییال بورجییان، مییال محنیید حسیین رحامنییی، حییاجی الال و مشیی

قومندان عبدالرازق از چهره های ورزیده و برجس د این جبهد بو ند. شیهید میال محنید 

آ ند کد بد تقوی، ا الق نیکو، مهار  ناامی، شهامت و  الوری آراس د بو  نیز یکیی 

مد  کوتاه بید حییی  رمانیده مو یق جهیا ی  از مجاهدین نامدار این جبهد بو . او  ر

شهر  یا ت و مجاهدین برای تعنییل و طیر  رییزی پروذیرام هیای جهیا ی شیان بید 

 . مشوره ها و رهنامیی های او بسیار اهنیت می  ا ند

مییال محنیید آ نیید  عالیییت جهییا ی  ییو  را  ر منییاطق محلیید جییا ،  وشییاب، 

نخس ین کنربند حلقوی عنلیاتی را بید  پاشنول و چهارباغ والیت قندهار آغاز منو . او

هدف جلوذیری از  عالیت های ناامی نیروهای  شنن  رین مناطق ایجا  منو  و ایین 

 .  و مقدم جنگی را شخصا ا اره و تنای  می کر 

این تک یک ناامی او  ر محارصه نیروهای  شنن و جلوذیری از تحرکا  ناامی 

فا ه ازیین تک ییک نایامی توانسی ند بیرای آن ها نقش اساسی  اشت. مجاهدین با اسی 

نخس ین بار ولسوالی بابا صاحا والیت قنیدهار را  ی ح منیو ه و متیام وسیایل جنگیی 

 .  شنن را بد غنینت بگیرند
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حاجی رحنت اللد، ر یق نز یکی و  یریند شهید مال محند آ نید  ر میور   هی  

نز یکی شهر قنیدهار بید  ناامی و  الوری شهید مال محند آ ند، می ذوید : یکبار  ر

ذزمد عساکر شوروی کنین نشس ی ، این ذزمد از سوی سد تانک زرهی روسی صیور  

می ذر ت، مجاهدین بد رسکر ذی مال محند آ ند ناذهان بد این ذزمد حنلد منو ند و 

 ر ن یجد  و تانک زره پوش ویران و یکی ه   رار کر ، مجاهدین آن تانک را تعقییا 

یکجا توق  کر  و سد عسکر روسی ازان پایین شدند و  ر یک کنیار کر ند، تانک  ر 

رسک موضع ذر  ند، آن ها سیال  کالکیوف  اشی ند. امیا شیهید میال محنید آ نید بیا 

صدای نعره تکبیر  یر را رشوع کر  و هر سد آن ها را جیا بجیا کشیت و کالکیوف هیای 

 . شان را بد غنینت ذر ت

 : حریک اسالمی طالبان نقش شهید مال محمد آخند در تاسیس ت

جن  های  امنان سوز تنای  های جها ی پس از سقوط ر یی  کنونیسی ی  ر 

رسارس کشور آغاز ذر ید. این جنگهای مرذبار آرمان های ییک و نیی  ملییون شیهدای 

ا غان زمین را با  اک یکسان سا ت. این وضعیت اسفبار برای ا غان های وطندوسیت 

بیرای تغیییر  -رحنید اللید  -بو  کد مال محند عنر مجاهید هرذز قابل تحنل نبو . هامن 

 . این وضعیت، تحریک اسالمی طالبان را بنیا  ذداشت

شهید مال محند آ ند نیز از بنیا ذداران تحریک بو . او با قربانی های بی  رییز 

و تک یک های کامیاب  و  راه پیروزی طالبان را  ر والیا  جنوب غربیی کشیور بیاز 

الال، از ر قیای نز یکیی شیهید میال محنید آ نید  ر میور  نقیش او  ر  منو . حیاجی

 : تاسیس تحریک اسالمی طالبان چنین می ذوید 

ما یک هیئت صد نفری پس از  روپاشی ر ی  کنونیس ی بید کابیل ر  یی  و  ران 

جا با یکی از رهربان جها ی کشیور شیا روان مولیوی محنید ییونس  یال  مالقیا  

حیزب » ال  صاحا  ر زمان جها  شیوروی تنایی  جهیا ی کر ی . مرحوم مولوی 

را رهربی می کر  و جبهد جها ی ما ه  وابس د بید تنایی  او بیو . او بید حییی « اسالمی
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یک عا  حقانی و قائد جها ی برای ما بسیار محرتم بو ، ما از او  ر میور  اینکید پیس 

حیوم مولیوی صیاحا از سقوط ر ی  کنونیست ها چد باید بکنی  مشوره  واسی ی . مر 

 : برای ما چنین ذفت

اهداف جها  و آرمان های مجاهدین تنها با  روپاشی ر ی  کنونیس ی بد  سیت »

نیامده است. شیام سیال  و هنید امکانیا  جهیا ی  یو  را محفیوع نگید  اریید و بید 

طر داری هیچ ذروهی  ر جن  های نامتوع تناینی سه  نگیریید. ایین پییام مین را 

ین ما  ر زون جنوب غرب کشور برسانید و برای آن ها بگوئید، ما بیرای بد متام مجاهد

هد ی کد جها  را آغاز کر ه بو ی  آن هدف هنوز بد  ست نیامده است. شام کوشیش 

بکنید تشکیال  و جبها  جها ی تان را محفوع نگد  ارید و از جن  هیای تناینیی 

 «. اصلد بگیرید

بد قندهار برذش ی  رهننو ها و توصیید هیای حاجی الال می ذوید : هرذاه از کابل 

مرحییوم مولییوی صییاحا را بیید شییهید مییال محنیید آ نیید رسییاندی . او  ییی الفییور هنیید 

مجاهدین را طلا کر  و توصید های رهرب جها ی  و  را برای آنها بییان منیو  و پیس 

ازان هند وسایل ناامی جبهد را یکجا جنع کر  و کسانی را برای نگید  اری و مراقبیت 

آن مؤر  سا ت. سپس یک عیا   یین را  ر جبهید وریفید  ا  تیا بیرای مجاهیدین 

 ر  بدهد و مجاهدین را بد آموزش علوم رشعی مکل  سا ت. هامن بو  کید جبهید 

ما  ر مد  بسیار کوتاه بد مرکز علنی تبدیل شد، مجاهیدین بید رسپرسی ی و رهنامییی 

ز میی شیدند و  صوصیاً بید شهید مال محند آ ند بد تعلیام  رشعی و عسکری مجهی

 تربید  کری مجاهدین اهنیت زیا ی  ا ه می شد.

آن زمانی بو  کد جنگهای ویرانگیر  ا لیی رسارس کشیور را احاطید کیر ه بیو  و 

 ز ی، رهزنی،  سا  و نا امنی بد اوب رسیده بو . آنانی کد  ر برابر شوروی ها مخلصیاند 

نید و بید آرزوی نجیا  ازیین روزذیار جنگیده بو ند از این وضعیت بسیار رنج میی بر 

بغرنج بو ند. هامن بو  کد مرحوم مال محند عنر مجاهید تحرییک اسیالمی طالبیان را 
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بنیا  ذداشت و تدریجاً هند مجاهدین واقعی از هنید اطیراف کشیور شیامل ایین قا لید 

 . نجا  بخش شدند

یند  اشت با بنیا ذداران تحریک ر اقت  یر -رحند اللد  –شهید مال محند آ ند 

و من ار چنین جنبشی بو  کد  سا  را ریشد کن سا  د وضعیت کشور را  ذرذون ساز . 

او نخس ین  رمانده جها ی بو  کد با تحریک طالبان یکجا شد و هند امکانیا  نایامی 

و ا را  تربید شده  و  را بد  دمت تحریک وقی  منیو . ر قیای جهیا ی شیهید میال 

د کد با ا الق نیکو و تک ییک هیای مجیرب جهیا ی محند آ ند نخس ین کسانی بو ن

شان توانس ند هند ساحا  جنوب غرب کشور را  ر مید  انیدکی از رش تفنگسیاالران 

 . تناینی نجا  بدهند و ناام رشعی را نا د بکنند

هامن بو  کد بزرذان تحریک شهید مال محد آ نید را بیا توجید بید  هی  عیالی و 

ومی ناامی تحریک مقرر منو ند و مسیئولیت هنید سابقد  وب جها ی او  رمانده عن

 . سوقیا  ناامی را بد او سپر ند

 :  کارنامه های شهید مال محمد آخند در تحریک اسالمی طالبان

نیومرب  ۱۲مصیا ف بیا  ورشییدی  ۱۳۷۳عقیرب  ۲۱هرذاه شیهر قنیدهار ب یاریخ 

ئول عنیومی بد کنرتول طالبان  ر آمد، شهید مال محند آ ند بحیی مسیمیال ی  ۲۰۱۴

ناامی طالبان یک طر  ناامی را برای تصفید والییا  هنجیوار ترتییا  ا  و توانسیت 

والیت های هلنند،  یراه و نینیروز را  ر مید  کوتیاه از وجیو  تفنگسیاالران تناینیی 

تصفید کند. او  ر جریان این عنلیا  های تصفیوی صدها تن از مخالفان مسیلح را  ر 

رام والیت  راه  ر یک  رذیری شدید بد اسیار  ذر یت و منطقد سنجیالن ولسوالی  ال 

متام آن ها را پس از مد  کوتاه رها منو . او ر قای  و  را مکرراً توصید می کیر  کید 

 با اسیران بر ور  نیک و اسالمی  اش د باشند.

شهید مال محند آ ند  ر اوا ر آن عنلیا  های تصیفیوی  ر اثیر انفجیار ییک 

د و عنلیا  تصفیوی کد بد هدف کنرتول والیت هیرا  آغیاز ماین بد شد  ز نی ش
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ذر یده بو  نامتام ماند. او هنوز  رست صح یاب نشده بو  کد  وبیاره بید  یو نخسیت 

جن  ر ت و مسئولیت جن  را بدوش ذر ت و از روی مهار  ویژه نایامی توانسیت 

 .  و جن  را بد والیت هرا  برساند

  : د مال محمد آخند بعضی ویژگی های زندگی جهادی شهی

محیو  ینی و عقیده راسخ اسالمی کسانی را آما ه جها  و مبارزه منو  کد آن ها 

توانس ند با  داکاری ها و جانفشانی های شان مس ضعفین را از پنجید هیای  یون آشیام 

مس کربین نجا  بدهند. این قهرمانان واقعیی کید جهیا  و مقاومیت را رهیربی منو نید 

 . د. شهید مال محند آ ند نیز بد آن ویژذی ها مجهز بو ویژذی های  اش ن

می  واهی   ر سطور ذییل بید شیامری از  اصییت هیای شخصییت او مخ رصیاً 

 :  اشاره بکنی 

تقیوی و  یدا ترسیی از ام ییازا  شیهید میال محنید آ نید بیو . زمانیکید  ر  : ۱

قرآن می بو ، ایین تاریکی های شا با پرور ذار راز و نیاز می کر  و یا مشغول تالو  

 . ام یاز او بد  وبی احسا  می شد

 الوری و قاطعیت  ر برابر  شنن و شفقت و هندر ی با مجاهیدین، مزاییای  : ۲

 . بو  کد او را  ر زمره مسئولین ناامی از  یگران من از می سا ت

 . بد علام و بزرذان بسیار احرتام  اشت و  ر هر کار با آن ها مشوره می منو  : ۳

حل ، حیا و ایثار را بسیار  وسیت  اشیت و  ر  انید، مدرسید و جبهید تعامیل   :۴

 . زیبای اسالمی  اشت

 ر هند اوضاع بد یک حال می بو ، ند  ر هنگام تراک  مشکال  پریشان میی  : ۵

 . شد و ند ه   ر و ور شا مانی ها و پیروزی ها  و  را  راموش می کر 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

92 

ر . با تعیش و تکل  عالقد نداشت. از رییا و بسیار سا ه و عا ی زندذی می ک : ۶

تااهر نفر   اشت،  و  را از پول بیت املال  ور نگد می  اشیت و تیا آ یرین لحاید 

 . زندذی از پول بیت املال برای کارهای شخصی  و  اس فا ه نکر 

از معاصی  و  اری می کیر ، نید کسیی را غیبیت میی کیر  و نید هی  رو بیرو  : ۷

 . س ایش

ور جها ی بسیار م وجد می بو . با آموزش سال  و  یگر وسیایل جنگیی بد ام : ۸

و تک یک های ناامی بسیار عالقد  اشیت. حیاجی الال  ر میور  عالقید او بیا اسیباب و 

 : امکانا  ناامی، چنین می ذوید 

شهید مال محند آ ند با هر ذوند سال  بسییار محبیت  اشیت و سیال  شخصیی 

 ۱۹۹۰اند پیایین میی ذداشیت. مجاهیدین هرذیاه  ر سیال اش را تنها  ر حال مناز از ش

میال ی اسلحد زیا ی را از کنونیست هیا بید غنینیت ذر  نید، بیشیرت مجاهیدین  یگیر 

جبها  سهنید  و  را  رو  ند، اما او ند تنها سیهنید  یو  را نفرو یت بلکید کوشیش 

روزهیا از  کر  اسهام  یگران را نیز بخر ،  ر حالیکید مجاهیدین جبهید میا  ران شیا و

 . لحاع اق صا ی تنگدست بو ند

حاجی الال می ذوید : شهید مال محند آ ند از میان غنینت هیا  و تیوپی را کید 

مشابد توپهای  ی سی روسی بو  بد نرخ بسیار بلند  رید و سپس یک شخ  نایامی 

 . را  ر جبهد وریفد  ا  تا طریق اس عامل آن توپ ها را برای مجاهدین تعلی  بدهد

شهید مال محند آ ند نخس ین  رمانده عنومی ناامی تحریک بیو ،  ر عیین  : ۹

حال مسئولیت قومندانی قول ار وی قندهار را نییز بیدوش  اشیت و طالبیان  ر والییت 

های جنوب غرب کشور هلنند نینروز و  راه بد رسکر ذیی او پییروز شیدند،  رمانیدهی 

ر را نییز بید  وش  اشیت، او عنلیا  هیای مو یق سیپین بولیدک و  نید والییت قنیدها

 رمانده زیرک، با تجربید و پرهیزذیار بیو  و امیور جهیا ی را بسییار بیا کیامل  یانیت و 

 . هوشیاری بد پیش می بر 
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شهید مال محند آ ند بیشرت عنلیا  ها و تعرض های ناامی را  ر تاریکی شیا 

اشید. آن هیا انجام می  ا . او می ذفت منی  واهی  کد تلفا  جیانی مخیالفین زییا  ب

اذر چد مخالفین ما هس ند ولیکن ما  وش نیس ی  کد  ر صی   سیا  کشی د شیوند. میا 

تنها می  واهی  آن ها  رار بکنند و وطن از رش شان نجا  یابد. چونکد از طرف شیا 

زمیند  رار بیشرت مساعد می باشد لهدا شا بر آن ها تعرض می کنی ، تا بجیای مقاومیت 

 .  رار را ترجیح بدهند

 : شهادت 

د این قهرمان  س گی نا پدیر راه  دا باال ره  ر یک رویارویی با مخالفین ب

 ر منطقد  شت میال ی  ۱۹۹۵سب نرب  ۳مصا ف با  ورشیدی  ۱۳۷۴سنبلد  ۱۲تاریخ 

شوراب  ر بین هلنند و  راه بد شها   رسید و رو   و  را بد آرمان حاکنیت ناام 

  للد.رشعی بد مالک حقیقی سپر . رحند ا



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

94 

 

گاهی هب زندگی فرمانده انـم  - اهللرحمه  – دار جهادی شهید مال مشر آخندن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

هرذاه تحریک اسالمی طالبان بد رسکر ذی علامی کرام بیرای محیو   نید و  سیا  

ت آغاز ذر یید، یکیی از وریائ  مهی  و عنیده آن رهیربی ناامییان و کنیرتول وضیعی

جنگی بو . تحریک اسالمی و امار  اسالمی از اب دا شخصیت هیای ورزییده،  لییر و 

 داکار برای پیشرب  این وریفد با  و   اش د است. شهید مال عبیدالقیوم مشیهور بید میال 

 . مت آ ند نیز از چنین شخصیت ها بو 

 ر  از چهره های بو  کد نقش بزرگ و کلییدی -رحند اللد  –شهید مال مت آ ند 

بسییار مید  مسیئول لشیکرهای  اوتاسیس و ذسرتش تحریک اسالمی طالبان  اشی ند. 

بد   وحیا  زییا ی  سیت  اوناامی تحریک اسالمی طالبان بو  و طالبان بد رسکر ذی 

یا  ند. پیش از اینکد  ر مور  نقش جها ی و ویژذی هیای شخصییت شیهید میال متی 

 .  اش د باشی  اودذی اب دایی آ ند حرف بزنی ، باید آشنایی اجاملی با زن

 والدت و زندگی ابتدایی :

مال عبدالقیوم مشهور بد مال مت آ ند پرس مال عبدالشکور و نواسد مال میؤمن  ر 

میال ی  ر منطقد چونی بازار  ر مربوطیا  مرکیز ولسیوالی ذییزاب والییت  ۱۹۴۵سال 

 . ارزذان  ر یک  انوا ه علنی و معنوی چش  بد جهان ذشو 

میال   یور شمال عبیدالغنی و پرسی  اوعبدالشکور سد پرس  اشت. پرس کالن مال 

میال عبیدالقیوم  اوعبدالرؤف  ر جها  بر ضد شوروی ها بد شها   رسیدند. پرسی  وم 

مشهور بد مال مت آ ند بیو . میال متی آ نید  رسیهای اب یدایی را  ر  انید  وانید و 
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ن شبلوچسی انم بید  راذییری سپس  ر مدار  مخ ل  محلی بولیدک شقنیدهارم و پشیی

علوم  وام  ا  و روند آموزشی  و  را بد  رجد سا سد رساند. هامن شا و روزهیا بیو  

کد شوروی ها بر ا غانس ان هجوم آور ند و مال مت سفر علنی اش را نا متیام ذداشی د، 

 . زندذی اش را وق  جها  و مبارزه منو 

 : شهرت به مال مشر

از اییام جیوانی تیا  اونام اصلی مال مت آشنا بو ند، زیرا اندک کسانی بو ند کد با 

 . هنگام شها   یعنی پنجاه سالگی بد مال مت آ ند یا  می شد

مال متی آ نید  ر زمیان  رسیخوانی  رمییان طلبیا بید پهلیوانی شیهر   اشیت و 

  رمیان  وسی ان بنا برینهیچگاه  ر زور آزمایی ها از رقیا  و  شکست نخور ه بو ، 

 . را ذر ت اوبد مال مت شهر  یا ت و این لقا ا  خاری، جای نام اصلی   و 

 جهاد بر ضد شوروی ها :

نیروهای اشغالگر  ،بد تعقیا آنزمانیکد ناام کنونیس ی  ر ا غانس ان حاک  شد و 

شوروی بر ا غانس ان یورش آور ند، مال مت آ ند  ر منطقد پشین، بلوچسی ان مشیغول 

اما او نیز هنچون  و برا رش  و  را  ر هیامن اوائیل مقاومیت  آموزش های  ینی بو .

 برای جها  وق  منو .

جبهد آمر موسی کلی   ر والیت زابل  ر آن زمان از جبها  مشیهور جهیا ی  ر 

جنوب ا غانس ان بو  و بیشرت مجاهدین آن علام و طلبا بو ند. شهید مال مت آ نید نییز 

ا   آمر موسیی کلیی   ر مربوطیا  والییت نخس ین عنلیا  جها ی  و  را تحت قی

زابل انجام  ا . او پس از چند سال  دمت  ر زابل بد قنیدهار ر یت و  ران جیا میدتی 

 ر جبها  جها ی مولوی عبدالس ار و حا ل عبدالکری  بید جهیا  و مبیارزه  وام  ا . 

لی سپس بد جبهد جها ی قومندان عبدالرازق ر ت. این جبهد  ر کوه های چغنی ولسوا

 -ارغس ان والیت قندهار مراکز  اشت و بیشرت عنلیا  هیای  یو  را  ر شیاهراه کابیل 
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قندهار و  ر ولسوالی های پنجوایی،  ند و  ری انجیام میی  ا  و  ر شیهر قنیدهار نییز 

 . ذروپ های چریکی  اشت

جبهد قومندان عبدالرازق نیز از جبها  مشهور جها ی بو  کید بیشیرت مجاهیدین 

ند. بر عالوه از میال متی آ نید چنیدین تین از بزرذیان تحرییک طالبیان و آن طلبا بو 

امار  اسالمی هر یک مرحوم میال محنید ربیانی، شیهید میال ییار محنید، میال محنید 

غوث، مال محند عیسی و میال احنداللید نییز  ر ایین جبهید جهیا ی مشیغول مبیارزه و 

 . مقاومت بو ند

امیار  اسیالمی بیرای والییت مال محند عیسیی آ نید، مسیئول پیشیین جهیا ی 

قندهار، کد  ر زمان جها  بر ضد شوروی  ر جبها  زابل و قندهار با میال متی آ نید 

یکجا بو ه است، می ذوید : شهید مال مت آ ند  ر جبها  زابیل و قنیدهار بیا م انیت 

کامل وریفد جها ی انجام می  ا  و  ر مد  بسیار کوتیاه بید حییی مجاهید ورزییده، 

 .   شنا  د شد لیر و مخل

شهید مال مت آ ند  ر اثر  داکاری ها و اس عدا  عیالی  یو  بید حییی  رمانیده 

جها ی بروز کر .  رمانده عنومی جبهید اذرچید کسیی  یگیری بیو  امیا بیشیرت اوقیا  

مسئولیت میدان جن  بید  وش میال متی آ نید میی بیو . او  ر زمیان جهیا  بیر ضید 

مواجد و ز نی نیز شد. یکبار  ر رویارویی بیا  شوروی ها چندین بار با  طرا  بزرذی

عساکر شوروی  ر نز یکی مییدان هیوایی قنیدهار  ر منطقید  وشیاب از ناحیید  هین 

 شدیداً ز   بر اشت.

مال مت آ ند  ر آ رین سال های جها  بیر ضید شیوروی از قنیدهار بید زا ذیاه 

ذر یت و تیا   و  ارزذان ر ت و  ران جا مسئولیت یک ذروپ مجاهیدین را بید  وش

 . زمان پیروزی جها  و مقاومت بد مبارزه  و  ا امد  ا 

  



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

97 

 : خدمت در تحریک اسالمی طالبان 

شهید مال مت آ ند نیز پس از پیروزی جها ، هنچیون مجاهیدین واقعیی سیال  

 و  را بد زمین ذداشت و بد زندذی عا ی  یو   ر ولسیوالی ذیزاب،ارزذیان برذشیت. 

ده تفنگساالران و مر م بی وجدان با آرمیان هیای جهیا  بیازی اما نگاه می کر  کد یکع

 ارند،   ند بزرگ قدر   واهی جنگهای  امنان سوز  ا لی را بد بار آور ه و جیان و 

مال کسی  رین کشور اسالمی مصئون منانده اسیت. ایین وضیعیت املنیاک و نیاذوار، 

میرب و نیابو ی  سیا  مجاهدین واقعی را وا ار می سا ت تا برای جلوذیری از هرب و 

 . های روز ا زون تدبیری بیاندیشند

شهید مال مت آ ند از این وضعیت بسیار رنج می بر . هیامن شیا و روزهیا بیو  

کد تحریک اسالمی طالبان بد رسکر ذی مال محند عنر مجاهد  ر قنیدهار آغیاز شید. 

ر میال متی آ نیید از کسیانی بییو  کید  ر نخسی ین  رصییت بیا تحریییک یکجیا شیید و  

 .   وحا  و ذسرتش آن  ر قندهار و  یگر بخشهای کشور نقش بزرذی ایفا منو 

طالبان پس از کنرتول قندهار، بید سیوی غزنیی، کابیل و پک ییا پیتیوی منو نید. 

شهید مال مت آ ند بد حیی یک  رمانده ورزییده شیامل کیاروانی بیو  کید بید غزنیی، 

هیای کابیل رسیید. میال متی آ نید ور ک، لوذر، پک یا، پک یکا،  وست و ح ی  امند 

سپس مسئول  و   اعی طالبان  ر میدان شهر مقرر شد و مسئولیت حنال  بیر کابیل 

 . را نیز بد  وش  اشت

مال مت آ ند از ر قای مع ند و نز یک بد امیراملؤمنین مال محند عنیر مجاهید 

ی شد کید طالبیان بو  و از سوی مرحوم امیراملؤمنین بد مناطقی  رس ا ه م -رحند اللد  –

 . ر آنجا با مشکال  مواجد می بو ند

مییال ی بیر هلننید  ۱۹۹۵هرذاه تورن اسامعیل  ان  ر اوا یر میاه اذسیت سیال 

یورش بر  و طالبان با مشکال  زیا ی رو برو شیدند، مرحیوم امییر املیؤمنین میال متی 
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، هلننید آ ند را از میدان شهر بد قندهار  واست و  رمیان  ا  کید  یو  را بید ذرشیک

 . برساند

طالبان  ر جن  های  الرام و بکیوا نیروهیای اسیامعیل  یان و عسیاکر کنکیی 

احند شاه مسعو  را شکست  اش  ا ند و والیت های  راه و هرا  نیز  ر مد  کوتیاه 

 .از سوی طالبان   ح شد

  :  شهادت

 شهید مال مت آ ند پس از   ح هرا   وباره بد  و های کابل برذشیت. طالبیان

هجری قنری عنلیا  بزرذیی را بیرای  ی ح کابیل بید راه اندا  نید. ایین  ۱۳۷۴ ر سال 

عنلیا  از ناحیید غیرب، جنیوب و جنیوب رشق هنزمیان آغیاز شید. طالبیان از طیرف 

جنوب رشق پیت ت زیا ی کر ند. چکری، بنید غیازی و چنیدین منیاطق  یگیر را  ر 

ق  بید زنیدان پلچر یی رسییدند. این اس قامت  ر کنرتول  و   رآور ند و از جانا رش 

اما این عنلیا  پس از اینکد قومندان عنومی عنلیا  مال متی آ نید  ر منطقید قلعید 

  ح اللد بد شها   رسید نامتام ماند. بید اسیا  ذف ید هیای شیاهدان عینیی ؛ چنید نفیر 

طالبان  ر منطقد مدکور بر اثر مببار مان  شنن زیر مخروبد های سیا  امن هیا شیدند. 

 مت آ ند کد مسئولیت عنومی جن  را بد  وش  اشت با چنید نفیر  یگیر تیالش مال

 اش ند آن ها را از زیر مخروبد ها نجا  بدهند، امیا  یو  شیان  ر مببار میان طییارا  

 . مسعو  بد شها   رسیدند. انا للد و انا الید راجعون

 : ویژگی های شخصیت شهید مال مشر آخند 

شخصیت عیالی بیو . ا یالص، تقیوی، عیزم آهنیین،  شهید مال مت آ ند  ارای

توکل و مزاب بسیار  قیراند و بی تکل   اشت.  وس انش می ذویند ؛ با متام جیدیت و 

قاطعیت  و   امئاً  وشطبع بو  و ذاهی ر قا را  ر اوضاع بسیار  شیوار بیا  وشیطبعی 

 . روحید می  ا 
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متی آ نید را  ر زمیان مال محند عیسی آ ند می ذوید :  الوری و م انیت میال 

جها  بر ضد شوروی  ر یک  رذیری  ر منطقد تازی والیت زابل بد چش   و   یدم. 

 ر اثنای کد جن  شدید با عساکر شوروی جریان  اشت مال مت آ نید یگانید کسیی 

بو  کد بدون کدم تر  بد پیش می ر ت و بر عساکر شوروی حنلد می کر . نییز یکبیار 

نلییا  چریکیی  ر منطقید  روازه شیکارپور شیهر قنیدهار مال متی آ نید  ر ییک ع

مس قیامً بر یک تانک شوروی ها کد یک عسیکر روسیی بیر رس آن نشسی د بیو  حنلید 

 . کر ، عسکر را کشت، سالحش را بد غنینت ذر ت و تانک را آتش ز 

جرا ، م انت و هنت عالی شهید مال مت آ ند ند تنها  ر جهیا  شیوروی بلکید 

می طالبان نیز بارها مشاهده شد. او هنواره بد  شوار ترین موضیع نیرب   ر تحریک اسال 

می رسید و از این سبا چندین بار ز نی نیز شد و باال ره  ر حالی بد شیها   رسیید 

 . کد مشغول نجا   ا ن ر قا و هنسنگران  و  بو 

 مال محند عیسی آ ند می ا زاید : مجاهدین  ر اب دا بد سال  هیای کهنید و غییر

اتوما  جها  می کر ند، اما هر ذاه نخس ین بار یک میل کالشنکوف اتوما  بد جبهید 

قندهار آمد، مسئول جبهد آن یک میل کالشنکوف را بد میال متی آ نید  ا . زییرا  از 

  هند بیشرت بر او باور و اع ام   اشت و او را مس حق سال   وب می  انست.
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 - هللارحمه  –ان افتح کابل شهید مال بورـج
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : شاهد غزنیوال 

 

 رزنید حیاجی میال محنید  -رحند اللد  -شهید مال امین اللد مشهور بد مال بورجان 

مییال ی  ۱۹۵۸هجری قنری مصا ف بیا  ۱۳۷۹صا ق و نواسد مال موسی جان  ر سال 

وا ه مجاهید و  ر قرید تلکان  ر مربوطا  ولسیوالی پنجیوایی والییت قنیدهار  ر  یان

  یندار چش  بد جهان  انی ذشو .

 آموزش :

چیون  ر ییک  و میان علنیی زا ه بیو  پیدر  -رحنید اللید  -شهید میال بورجیان 

بزرذوارش آرزو  اشت پرسش نیز هنچون نیاکان  و  جا ه علنی را پیش رو بگییر  و 

ر  هید  وم مصدر  دمت برای  ین و میهن ذر  ، اما تقدیر الهی این بو  کد او هنوز  

زنیدذِی پیر  هیای بعیدیزندذی  و  قرار  اشت کد پدر مهربانش رحلت منو . او سال 

نشیا و  راز را  ور از ساید شفقت پدر و زیر رسپرس ی ما ر برای حصیول علی  وقی  

منو . چون شوق  یراوان بیا علیوم  ینیی  اشیت ک یاب هیای اب یدایی و م وسیطد را  ر 

 دار  منطقد  را ذر ت.رشایو بسیار  شوار  ر مساجد و م

 جهاد و مبارزه بر ضد کمونیست ها :

هنوز  رسهای  ینی  و  را تکنیل نکر ه بو  کید  -رحند اللد  -شهید مال بورجان 

کنونیست ها توسو کو تا زمیام قیدر  را  ر ا غانسی ان بید  سیت ذر  نید. شیهید میال 

ق بیا تعلیی  و تعلی ، بورجان آن زمان  ر عنفوان جوانی قرار  اشیت و  ر پهلیوی اشی یا
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شوق جهیا  و سینگرهای جهیا  نییز  ر قلیا او میوب میی ز . لیوای جهیا  و مقاومیت 

اسالمی بر ضد کنونیست ها بد شینول زون جنیوب غیرب  ر متیام والییا  ا غانسی ان 

برا راش د شده بو . کنونیست ها علام، اساتید و صاحبان مفکیوره اسیالمی را  ر رسارس 

ا  ولت و عقیده کنونیس  بد زندان ها میی اندا  نید و سیپس کشور بد اتهام  صومت ب

هنچون صلیبیان امروزی و مز وران آن ها بدون اتکا بد اسنا  و شواهد، توسو محیاک  

را  کنونیس ی بد شها   می رسیاندند. کنونیسیت هیا بعضیی از اسی ا ان شیهید میال 

لیسی  بید اسیار  ذر  ید و را نیز بید بهانید مزاحنیت  ر راه سوسیا -رحند اللد  –بورجان 

سپس مالوماند بد شها   رساندند. شهید مال بورجان  ر هامن شیا و روزهیا  ر  و 

سیالگی زنیدذی جهیا ی  ۲۵مدرسد را ترک ذفت و عازم جبهد جها ی شد. او  ر سن 

 و  را  ر حوزه جنوب غرب کشور از جبهد قومندان مشهور جها  و مقاومیت حیاجی 

او  ر  داکاری و جانفشانی از هند هنسنگران  و  غییورتر  مال محند آ ند آغاز کر .

و  الورتر بو  و  ر مد  کوتاهی بد  لیل شیجاعت و شیهامت  اصیی کید  اشیت بید 

عنوان  لیر ترین مجاهد جبهد شنا  د شید و  ر منطقید بید صیفت مجاهید زییرک و بیا 

 تک یک شهر  یا ت.

یال ی مرکیز جنی  هیا و حوزه جنوب غرب بد ویژه شهر قندهار  ر  هد هش ا  م

 لقیی هیا و  -عنلیا  های  ونین  رمیان مجاهدین و شیوروی هیا و میز وران آن هیا 

بو . روزی نبو  کد  ه ها عرا ه وسایو زرهیی و چنیدین عسیاکر شیوروی  –پرچنی ها 

 ر عنلیا  های مرذبار مجاهیدین  ر مرکیز و مربوطیا  والییت قنیدهار از بیین منیی 

سبا حیثییت سیوق الجیشیی  یو  بیرای شیوروی هیا و ر یی   ر  ند. والیت قندهار بد

 ست نشانده شان  ر کابل،  ارای اهنیت زیا ی بو  شچنانکد امروز برای امریکای هیا 

و مز وران شان بسیار مه  استم . لدا آن هیا بیرای کنیرتول آن و جلیوذیری از  عالییت 

 های مجاهدین  رین منطقد بسیار م وجد بو ند.
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ت شیهر قنیدهار کنربنیدهای مسی حک  امنی یی  ر اطیراف آن آن ها برای حفاری

سا  د بو ند و محا اان روسی و ا غانِی آن کنربندها را بد مدرن تیرین وسیایل حربیی 

مجهز کر ه بو ند. مجاهدین نیز تالش  اش ند این شیهر مهی  را هیدف حنیال  پییه  

 ، پاشینول، قرار بدهند و  ر محارصه  یو  نگید  ارنید. مجاهیدین نییز  ر محلید جیا

 وشاب و مناطق  یگر برای محیارصه شیهر و انجیام  ا ن عنلییا  هیا، کنربنید هیای 

ناامی تشکیل  ا ه بو ند و مجاهدین ورزییده و بیا تیدبیر را بیا وسیایل پیتی  د  ر آن 

کنربندها جا بجا منو ه بو ند. شامر آن مجاهیدین بید صیدها تین میی رسیید و آن هیا 

جها ی بو ند. امیا رهیربی آن مجاهیدین بید  وش شیهید وابس د بد تنای  های مخ ل  

مال بورجان بو . او هرچند وابس د بد حزب اسالمی مرحوم مولوی محند یونس  یال  

بو ، اما بد سبا شهر  جها ی و نیکنامی  و   ر قلا هند رهیربان جهیا ی جایگیاه 

ر کامیل  اصی  اشت. رهربان جها ی بد لیاقت ناامی،  ه  عسکری و  الوری او بیاو 

 اش ند و بد هنین اسیا  او را مسیئول عنیومی  یو اول شیهر قنیدهار ان خیاب کیر ه 

بو ند. آنانیکد  ر جها  بر ضد شوروی سه  ذر  د اند شها   می  هند کد شیهید میال 

بورجان نخس ین کسی بو  کد حنال  چریکی را  ر روز روشن بر مراکز شوروی هیا و 

  لقی ها  رین منطقد آغاز منو .

ید مال بورجان الگوی شهامت، غیر ،  الوری و  یداکاری بیو .  شینن از او شه

بسیار می ترسید.  ر عنلیاتی کد او رشیک می شد مجاهدین باور می  اش ند کد پیروز 

می شوند. مجاهدین یکشا پالن ذر  ند بر یک مرکز مه  شوروی ها  ر شهر قنیدهار 

 وش شهید مال بورجان بو ، او چند تن عنلیا  انجام بدهند،  رماندهی آن عنلیا  بد 

مجاهدیِن آزمو ه و ورزیده را ان خاب کر ، کد مرحیوم امیراملیؤمنین میال محنید عنیر 

مجاهد نیز شامل آن ها بو ، آن چند نفر مجاهدین بد سوی مرکز ناامی  شنن حرکیت 

کر ند، شامری  یگری مجاهدین  ر اطیراف مرکیز جیا بجیا شیدند و  یو  شیهید میال 

ن  ر جوار آن مرکز بر بام یک سا  امن بلند شد و نگاه کر  کد تعدا  زییا ی از بورجا

عساکر شوروی و  لقی های مز ور  ر  ا ل مرکز مشغول پربازی هسی ند، شیهید میال 
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بورجان  ی الفور راکت را کد  ر پایین نز  مجاهدین بو  بیر بیام هیامن سیا  امن بلنید 

نفر  شنن را کش د و ز نی سا ت و  یو ش کر  و  شنن را غا لگیر منو ه، چندین 

 با متام مجاهدین سا  بد مراکز  و  برذش ند.

مییال ی بید ولسیوالی ارغنیداب والییت  ۱۹۸۸نیروی بزرذی شوروی هیا  ر سیال 

قندهار کد  ر آن زمان مرکز محک  و مهی  مجاهیدین پنداشی د میی شید تشیکیل شید. 

مانیده نیروهیای شیوروی سیابق  ر رهربی آن قوه را جرنال بور  ذروموف، آ یرین  ر 

ا غانس ان بد عهده  اشت. مقاما  نایامی شیوروی اعیرتاف  اشی ند ایین بیزرگ تیرین 

قوای آن ها  ر ا غانس ان بو  و تعدا  زیا ی طیارا  جنگی و وسایو زرهی شامل ایین 

 ر مور  « لشکرهای رسخ  ر ا غانس ان»قوه بو . جرنال بور  ذروموف  ر ک اب  و  

ین نیروی بزرگ و مقاومت شدید مجاهدین  ر برابیر آن بحیی مفصیل  اشی د تشکیل ا

است. ارغنداب ولسوالی پر جنعیت و زراع ی است و  ر پنج کیلیومرتی شیامل غیرب 

شهر قندهار موقعیت  ار . ولسیوالی شیاه ولیی کیو   ر شیامل، ولسیوالی  یاکریز  ر 

ق آن قیرار  ار . ایین شامل غرب، ولسوالی  ری  ر غرب و شهر قندهار  ر جنیوب رش 

ولسوالی چون بد اسا  موقعیت اسرتاتژیک  و  نقش مه   ر کنرتول و سیقوط شیهر 

 قندهار  اشت، شوروی ها نیروی بزرذی را بد این ولسوالی  رس ا ه بو ند.

عساکر شوروی  رمانده مشهور جهیا ی حیوزه جنیوب غیرب و مسیئول عنیومی 

روز بید اینسیو  ر ایین  ۳۳مجاهدین شان از  مجاهدین ارغنداب مال نقیا اللد را با هند

ولسوالی محارصه کر ه بو ند. شهید مال بورجان نیز  ر ساحا  پاشنول و محلید جیا  

از سوی عساکر شوروی با تهدید مواجد بو . اما او تحنل ن وانست مجاهدین ارغنداب 

ا ی از زیر مببار مان مرذبار شوروی هیا محیارصه مباننید. هیامن بیو  کید بیا تعیدا  زیی

مجاهدین بد منطقد ر ت و  و های حلقوی نیروهای شوروی را ناذهان از عقا میور  

حنلد تک یکی قرار  ا ،  شینن را پراذنیده سیا ت و مجاهیدین را از محیارصه نجیا  

 ا . این حنلد کنرشکن، شوروی ها را وا ار سا ت تا از ارغنداب عقا نشینی بکننید 
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غانسیی ان  وبییاره جییرا  ن وانسیی ند کییدام مرکییز و سییپس آن هییا تییا هنگییام  ییروب از ا 

مجاهدین را  ر والیت قندهار محارصه بکنند و یا ه  بر آن هجوم بربنید. ایین کارنامید 

تاریخی شهید مال بورجان بد شهر  و محبوبیت او  یگر ه  ا یزو . ایین ام ییاز  یارق 

بیرب ، بلکید  العا ۀ شهید مال بورجان بو  کد  شنن هیچگاه جرا  نداشت بر او ییورش

هنواره شوروی ها و میز وران شیان آمیاب حنیال  مرذبیار او قیرار میی ذر  نید. او  ر 

 وران جها  با شوروی ها، متام سال های مقاومت را  ر حوزۀ جنوب غیرب کشیور بید 

صفت  رمانده شهره و ورزیده مجاهدین  ر مبارزه با قشیون رسخ شیوروی و میز وران 

جریان  رذیری ها بد شد  جراحت بر اشت. شیهید میال آنان سپری منو  و  و بار  ر 

پس از  روپاشی ناام کنونیس ی بد رهربی  اکرت نجییا هنچیون  -رحند اللد  -بورجان 

بسیاری از مجاهدین مخل   ر  اند نشست و  ر جریان ز  و  ور  تنای  هیا بید نفیع 

 هیچ یکی از احزاب نجنگید.

 ک اسالمی طالبان :نقش مهم شهید مال بورجان در تأسیس تحری

ملییی طالبییان  ر ا غانسیی ان  ر حییالی آغییاز شیید کیید بیشییرت  –تحریییک اسییالمی 

از رسییدن بید آرمیان هیای  -رحند اللید  -مجاهدین مخل  هنچون شهید مال بورجان 

روز بروز شیعلد  هاجنگی  آتش  اندسالد شان نا امید شده بو ند،  چهار همقد  جها  

و بی ا  ییار بیر  یالف آرزوهیای ییک و نیی  ملییون  ور تر می شد و یک ا اره  اسد

برای آنانیکد قربانی هیا و جانفشیانی هیای زییا ی را  . ر کابل حاک  بو  دای کشورشه

برای قیام ناام  ال  اسالمی م قبل و م حنل شده بو ند و نز یک ترین  ویشاوندان 

تحنیل نبیو  و و شیرین ترین  وس ان شان را از  ست  ا ه بو نید، ایین وضیعیت قابیل 

چون عزم راسخ و ارا ه محک   اش ند آرام نشسنت و یا تسلی  شیدن بید آن وضیعیت را 

جفا با  ون شهدا می  انس ند. شهید مال بورجان نیز از آن رهروان راسخ العقییده، اولیو 

العزم و  س گی ناپدیر کاروان جها  و مقاومت بو . او برای رسیدن بد آرمان پاک  و  

رحند اللد  -ر پهلوی مؤسس تحریک اسالمی طالبان مال محند عنر مجاهد از روز اول  
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پییروزی  ر تا تصفید کابیل میال ی  ۱۹۹۶سب نرب  ۲۷تا  ۱۹۹۴ایس ا ه شد، از جوالیی  -

انجیام  ا .  ییی ناامی و سیاسی طالبان نقش بزرذی ایفا منو  و  دما  صنیامند های

ز والیییت قنییدهار را  ر کنییرتول  ییو  مرکیی ۵/۱۱/۱۹۹۴طالبییان پییس از اینکیید ب ییاریخ 

 رآور ند، شورای عالی ایجا  منو ند، شهید مال بورجان  ر کنار اینکید عضیو کلییدی 

 این شوری بو ، تنای  و انسجام بعض امور ناامی تحریک را نیز بد عهده  اشت.

 ر اب دا قومندان امنیید قنیدهار مقیرر شید. سیپس هرذیاه  آ ندشهید مال بورجان 

کر ند شیهید میال بورجیان آ نید، مرحیوم حیاجی  ر والیا گ یتصفید  قدام بداطالبان 

معاون صاحا مال محند ربانی و قومندان عنومی ناامی تحرییک شیهید میال محنید 

نقش  اصی  ر انسجام تشیکیل هیای نایامی  اشی ند. طالبیان بیا  -رحنه  اللد  -آ ند 

وانسی ند  ر مید  کوتیاه از اس فا ه از تک یک های کامیاب شهید مال بورجیان آ نید ت

قندهار بد کابل و چهار آسیاب و میدان شهر برسند. شهید مال بورجان آ نید بید تیاریخ 

 ر چهیار آسییاب  ر  مییال ی  ۱۹۹۵ یربوری  ۱۴ ورشیدی مصا ف با  ۱۳۷۳ لو  ۲۵

جنوب کابل بد شد  ز نی شد و برای تیداوی بید قنیدهار ان قیال  ا ه شید و پیس از 

های مقدم نرب   ر چهارآسیاب شد. طالبان از میاه  یروری  ه وار   ومد  کوتاه  وبار 

میال ی بارها برای   ح کابل کوشییدند امیا مو یق نشیدند. شیهید  ۱۹۹۶تا اذست  ۱۹۹۵

مال بورجان آ ند بد مشوره بزرذیان طالبیان پیالن بیدیل نایامی را کید ترصیف کابیل از 

اول  دیید نایامی را بید تیاریخپروسید تطبییق پیالن ج اوطرف رشق بو  روی کار منو . 

 ر رشق کابیل از اسی قامت سییپیند شیگی آغیاز منیو  و پییس از مییال ی  ۱۹۹۶ذسیت ا

 یو  ،تصفید سپیند شگی، حصارک، ازره و مراکز والیت های ننگرهیار، لغیامن و کیرن

 رساند.« ماهیپر»روز بد  روازه رشقی کابل  ۲۶مقدم جن  را  ر یک ماه و 

 جان رحمه اهلل :مهارت جنگی شهید مال بور

مو  ید یامرکز حربیی نکدام تعلیام  جنگی را از  -رحند اللد  -شهید مال بورجان 

 .بو  و ند ه   ر  انشگاه حربی  ر   وانده بو 
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اما  داوند م عال مهار   اص ناامی را برای او موهبت منیو ه بیو . آنیانی کید  

بورجان آ ند پیالن عنلییا   ر جها  ذدش د سهی  بو ند، می ذویند : هرذاه شهید مال 

بر شهر قندهار می  اشت، ر ت و آمد کنونیسیت هیا  ران روز  ر متیام شیهر م وقی  

می شد، زیرا آن ها باور  اش ند کد مال بورجان آ ند حنال   و  را بید ذونید  قییق و 

تک یکی طر  ریزی می کند.  ر زمان طالبان نییز  ر اسی قامت کید شیهید میال بورجیان 

  پیتوی های ناامی طالبان بسیار تیز می بو  و مجاهدین تا حد زییا ی موجو  می بو 

از تلفا  جنگی مصئون می بو ند. او پیش از هر تصنی  ناامی چانس های کامیابی و 

ناکامی را  قیقاً ارزیابی می منو . او ذف د بو  کد بنا بر تجربد مین، میا کابیل را از سیوی 

وانی ، اذر از اس قامت رشق کابل تصنی  بگیری  چهارآسیاب و میدان شهر ذر  د منی ت

می توانی  کابل را  ر مد  کوتاه  ر ترصف  و  بیاوری ، طالبیان هرذیاه بید مشیوره او 

عنل کر ند توانس ند  ر مد  کد او پیش بینی کر ه بو  شهر کابل را بد شیکل ذسیرت ه 

  ر کنرتول  و  بیاورند.

 اهلل :رحمدلی و همدلی شهید مال بورجان رحمه 

شهید مال بورجان آ ند با وص  اینکید بیشیرت سیالهای زنیدذی  یو  را  ر امیور 

جنگی و ناامی سپری کر ه بو ، شخ  بسیار حلی ، نرم  و و  وشطبع بو . تعامیل او 

 « .اشداء علی الکفار رحامء بینه »با  وس ان  و  مصداق این آیت قرآن بو  : 

 ون کسی بد ناحق نرییز .  ر هنید  او  ر  شوار ترین لحاا  جن  می کوشید

عنلیا  های ناامی طالبان می کوشید مخالفین کش د نشیوند، بلکید بیرای آن هیا زمینید 

مساعد شو  تا تسلی  شوند و یا ه  عقا نشیینی بکننید. طالبیان هرذیاه  ر میاه  یروری 

میال ی والیت هیای مییدان ور ک و لیوذر را  ی ح منو نید،  ورنالیسیت بخیش  ۱۹۹۵

بی بی سی بیا شیهید میال بورجیان آ نید  ر میور  پیتیوی هیای ا ییر طالبیان پش وی 

مصاحبد کر .  ورنالیست  ر جریان مصاحبد پرسید : شام چرا عنلیا  های  یو  را  ر 

روز انجام می  هید و  ر هنگام شا هیچگوند حرکت ناامی شام مشاهده منیی شیو . 
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بد شکل غا لگیراند حنلد بکنی ،  ما منی  واهی  بر مخالفین  و »او  ر جواب ذفت : 

زیرا  ر این صور  تعدا  زیا ی آن ها کش د و ز نی می شوند و ما طر دار ایین کیار 

نیس ی ، ما می  واهی  بدون اینکد آن ها کش د شوند ما مناطق شان را  ر ترصیف  یو  

تعجبآور اینست کید  ر تنگیی ابریشی   ر جیای کید او بید شیها   رسیید و « . بیاوری 

لبان  ر نز یکی آن مسجد سا  د اند، حاال نیروهای ا اره کابیل ییک پوسی د امنی یی طا

سا  د اند. آن ها برای حفارت از جان  و  بر  یوار پوس د بد  و بیزرگ نوشی د انید : 

 پوس د امنی ی شهید مال بورجان .

یکییروز  ر  ییو اول جنیی  چهارآسیییاب بییر  -رحنیید اللیید  -شییهید مییال بورجییان 

لبان  شنگین شد و حرف های تند و تلخ ز . سپس هرذاه بد مرکیز  یو  شامری از طا

برذشت از بر ور   و  بد شد  پشیامن شد و برای عیدر واهی نیز  مجاهیدین آمید. 

آن ها را راضی سا ت، از  یر   یر  آن هیا معیدر   واسیت، بیا آن هیا معانقید کیر  و 

  وشحال و شا مان بد مرکز  و  برذشت.

 تقوی و دیانت :

چنانکد  ر شهامت و غیر ،  الوری و  یداکاری  -رحند اللد  -د مال بورجان شهی

مشهور بو ،  یانت، ا الق زیبا و پرهیزذاری او نیز الگو بو . هیچگاه از پول بیت املال 

برای رضور  های شخصی  و  اس فا ه منی کیر .  یگیران را نییز توصیید میی کیر  : 

ند تکالی  و مصائا شان ا زو ه می شیو  و مجاهدین هرذاه  ر بیت املال  یانت بکن

تلفا  شان بیشرت می ذر  . او با اینکد هنواره مسئولیت های بزرذیی را پییش میی بیر ، 

وضعیت اق صا ی  انوا ه اش  وب نبو . او بیشیرت سیال هیای زنیدذی  یو  را  ر راه 

اسی فا ه جها  سپری کر ه بو ، ند کدام کاروبار  نیوی نداشت و نید هی  از بییت املیال 

نا رست می منو . برای ر ع نیازمندی های اساسی  اند اش از  وس ان  و  قرض میی 

 ذر ت و مشکل  و  را حل می منو .
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 شهادت :

این آ  اب  ر شیان آسیامن جهیا  و مقاومیت، الگیوی روحیید بخیش غییر  و 

 شهامت، سنبول تقوی و صداقت، قهرمان ا  خار آ رین، پیکر  داکاری و جانفشیانی و

مییزان  ۶ بد تاریخ –رحند اللد  -مجاهد نامدار شهید مال امین اللد مشهور بد مال بورجان 

عرصی  ر منطقید تنگیی  ۴ساعت  میال ی ۱۹۹۶س نرب  ۲۷  ورشیدی مصا ف با ۱۳۷۵

 ۳۸بید سین  و  رسیید ابریش   ر اثر اصابت ذلولید تانیک زره  ار مخیالفین بید شیها 

 فت.سالگی جهان هست و بو  را الو اع ذ

  انا للد و انا الید راجعون.



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

109 

 

 - اهللرحمه  –زندگی انمه شهید مولوی محمد خوشحال ملنگ 
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده :  بیر احند مجاهد 

 

کو کی  ر  اند لعل محند  ر منطقد سپیست  ر مربوطا  مرکز والیت لوذر  ر 

حالی از کو ک سالی  ر هجری شنسی بد  نیا آمد. چون آثار نبوغ و  وش ۱۳۴۸سال 

 چهره او منایان بو ، محند  وشحال نامیده شد.

محند  وشحال  رسهای اب دایی را  ر روس ای  و  نز  مال امام مسجد  واند و 

برای  راذیری علوم بیشرت بد سفر های طیوالنی کنیر بسیت. ک یا اب یدایی را  ر مید  

لد نیز  علیامی جیید ا غانسی ان و کوتاه بد پایان رساند و برای ک اب های م وسطد و تکن

پاکس ان زانوی تلند نها .  ر ذکاو  و  طانت  رمیان هندرسان  و  نیام  اشیت و بید 

 . این اسا   ر قلا هر اس ا  جا  اشت

هجیری قنیری  ر  ییار هجیر   ر جامعید  ۱۴۱۱ وره موقوف علیید را  ر سیال 

 ر مرکیز  بعیدیال اسالمید محندیید شچیرا ، پشیاورم  وانید و  وره حیدیی را  ر سی

بیا منیرا  ام ییازی بید پاییان رسیاند و  سی ار سیفید «  ارالعلیوم حقانیید»مشهور علنی 

 .  ضیلت را زیا رس منو 

 :  شرکت در جهاد در پهلوی تعلم

شییهید مولییوی  وشییحال ملنیی   ر جهییا  و مقاومییت  ر برابییر شییوروی هییا و 

گرهای  اغ جها  می رسیید. کنونیست ها نیز سه  ذر ت. او با اس فا ه از  رصت بد سن

 : چندی از  دما  جها ی او  ر جها  بر ضد شوروی قرار ذیل است 
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مولوی  وشحال  ر نرب  بزرگ و تاریخی مثر ییل، جیالل آبیا  شیجاعاند سیه  

ذر ت. او هر سال  ر حنال  و عنلییا  هیای تهیاجنی مجاهیدین  ر مرکیز و  یگیر 

روز  ر  ۱۲تین ر قیای  یو  سیاعت  ۹ ساحا  والیت لوذر رشکت می منو . یکبار  با

رسک عنومی لوذر و ذر یز بر قرارذاه ذنبزی هجوم بر ند و  ر حالیکد از چهار طیرف 

محارصه شدند، تا شام مقابلید کر نید و بیاال ره بید نرصی   داونید م عیال محیارصه را 

شکس ند. بر عالوه از تلفا  جانی، چندین موتر  شنن نییز  ران جنی  از بیین ر یت. 

چی مولوی  وشحال نیز  ر جریان  رذیری ز نیی شید. یکیروز پیس، ملیشید   ست

های  وس   بر سنگر های تورغر، لیوذر حنلید کر نید و سینگرهای مهی  را  ر کنیرتول 

 یو  سیاعت  یتین ر قیا ۹ و   رآور ند. مولوی  وشحال  ر حالت ز نی با هامن 

 وباره بدسیت  یری شدیدذ ر  پس ازو آن سنگرها را  منو ندیاز ه روز بر  شنن حنلد 

تن از ملیشد های  وس    ران جن  کش د شدند و شامری زییا ی سیال  و  ۸آور ند. 

 . مهام  شان بدست مجاهدین غنینت ذر ید

 :  درس و تدریس

مولییوی محنیید  وشییحال ملنیی  پییس از تکنیییل  ر  هییا میید  یکسییال  ر 

 ر مدرسد نعامنیید شکنیی  ارالعلوم ضیاء االسالم شصوابی،  یرب پخ ونخوام و سال  وم 

  اکی، مانسهرهم ک اب های مروجد  نون را  ر  ذفت.

 :  آغاز تحریک اسالمی طالبان

مولوی  وشحال هنوز سال  رسی را  ر مدرسد نعامنید بد پاییان نرسیانده بیو  کید 

 . تحریک اسالمی طالبان  ر ا غانس ان اعالم موجو یت کر 

یک ذف د با چند تن ر قیای  یو  بید مولوی  وشحال ملن   اعید تحریک را لب

منایندذی از علام و طلبای والیت لوذر بد قندهار ر ت. بزرذان تحریک ایین هیئیت را 

 . وریفد  ا ند تا بد والیت لوذر بروند و طالبان والیت  و  را منا  بکنند
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 : جانفشانی ها در خط های مقدم جنگ 

لکیی و نایامی  ر والییت مولوی  وشحال ملن  پس از ایفای مسئولیت های م

 وست با ر قای  و  بد  و مقدم جن   ر مرز میدان شهر و کابل ر یت و  ران جیا 

بد هدایت مسئول عنومی محاذهای جن  میدان شهر شیهید میال متی آ نید بید نگید 

سیاعت بید   یاع و پهیره رضور   ۲۴ اری سنگر مدا ع مؤر  شد. آن جایی بو  کید 

کامل شجاعت و  الوری مید  چنید میاه  ران جیا  اشت. مولوی  وشحال ملن  با 

 . وریفد انجام  ا 

او سپس بد  و های مقدم جن   ر ولسوالی چهارآسییاب، کابیل ر یت و  ران 

جا چند مد   ر سنگرهای مه  و حسا   رقد ریشیخور  یدمت منیو . ازان پیس بید 

ابل  و اول منطقد چکری، کابل ر ت و  ر عنلیا  بزرگ تهاجنی کد بد هدف   ح ک

 . راه اندازی شد سه  ذر ت

طالبان  ر ن یجد آن حنلد تهاجنی هند ساحا  چکیری، روسی ای ملنی  و بنید 

غازی را  ر کنرتول  و   رآور ند. مولوی  وشحال با چند تین ر قیای  یو  از ییک 

پوس د اسرتاتژیک  ر بند غازی   اع می کر ند. آن هیا چهیار تعرضیا   شینن را کید 

هامن پوس د بو  بد  الوری و اس قامت  و  عقا راندند، اما  هدف اساسی شان ذر نت

 . بیشرت ر قای مولوی  وشحال  ر اثر حنال  تند و شدید مخالفین ز نی شدند

سپس مولوی  وشحال ملن  بد هدایت بزرذان بد  طوط چهارآسییاب ر یت و 

 ران جا مشغول  دما  ناامی شد. یکروز سنگر مولوی  وشیحال از سیوی طییارا  

شنن آماب مببار مان قرار ذر ت و مولیوی  وشیحال و پینج تین ر قیایش بید شید   

 . ز نی شدند و از زیر انبار  اک زنده نجا   ا ه شدند

مولوی  وشحال پس از تداوی بد والیت  وست ر ت. طالبان  ران زمان تنها بر 

شهر و ساحا  نز یکی والییت  وسیت کنیرتول  اشی ند. ولسیوالی یعقیوبی،  وسیت 

والی بیو  کید تیا حید زییا ی تحیت کنیرتول و نفیوذ  شینن قیرار  اشیت. بزرذیان ولس
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تحریک مولوی  وشحال را بد حیی ولسوال یعقوبی وریفد  ا ند تیا ولسیوالی میدکور 

را  ر سیطره کامل تحریک  رآور . او توانست با اس فا ه از  رک نایامی و  یپلامسیی 

ولسوالی حیاک  بسیاز . او سیپس میال مر می، لوای سفید طالبان را  ر هند ساحا  آن 

عبدالرؤف  دام را کفیل  و  تعیین کیر  و  یو ش بید  یو چهارآسییاب ر یت و  ر 

 رقد ریشخور  ر پهلوی مرصو یت های ناامی، سسلسلد  رسهای  ینی و ترجند قیرآن 

 . را نیز برای طالبان رشوع کر 

بید  -رحنید اللید  –هرذاه کاروان تحریک طالبان بد رسکر ذی شهید میال بورجیان 

 عو  مر م  ین  وست ولسوالی ازره والیت لوذر بد سوی آن ولسوالی حرکیت کیر ، 

مولوی  وشیحال نییز بید هیدایت شیهید میال بورجیان شیامل آن کیاروان شید. طالبیان 

ولسوالی ازره را   ح کر ند و لیکن مخالفین  ر کوتل چوتره این ولسیوالی بید مقاومیت 

از طرف رسک عنومی تعرض کیر  و مولیوی  وشیحال را  پر ا  ند. شهید مال بورجان

وریفد  ا  تا بر سنگرهای کوتل حنلد بکند، هامن بو  کد کوتل چیوتره نییز  ی ح شید و 

 .  شنن پا بد  رار ذداشت

پس از آن هرذاه برای محاذهای مخ ل  قومندان ها تعییین میی شید، شیهید میال 

 . ال سپر بورجان آ ند مسئولیت یک محاذ را بد مولوی  وشح

  وحا  طالبان بد نرص   داوند م عال ذسرتش یا یت و طالبیان بید جیالل آبیا  

رسیدند. شهید مال بورجان مولوی  وشحال را پس از   ح شیهر جیالل آبیا  بید سیوی 

طور   روان کر . تا آن شهرک مرزی را نیز  ر کنیرتول بییاور . امیا طیور   بید  ضیل 

 . ه طالبان  رآمدپرور ذار بدون کدام  رذیری  ر سیطر 

کاروان طالبان بد رسکر ذی شهید مال بورجان آ ند پس از   ح و تصفید والییا  

رشقی بد سوی کابل حرکت کر . مولوی  وشحال ملنی  نییز شیامل آن کیاروان بیو . 

هرذاه مناره شهامت و  الوری مال بورجان آ ند  ر نز یک تنگی ابریشی  بید شیها   

ولوی  وشحال نیز  ران جا ز نی شدند. تنگی ابریشی  رسید، چندین تن از  وس ان م
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بد نرص   داوند م عال   ح شد و طالبان بد جانا رسوبی پیتوی کر ند. رسوبیی نییز 

پس از مقاومت کوتاه   ح شد. مخالفین  ر تنگی ماهیپر سنگرهای پخ د سیا  د بو نید 

ل  یو  را از و بد شد  مقاومت می کر ند. طالبان پیس از سید سیاعت  رذییری، میورا

 ست  ا ند و آما ه عقا نشینی بو ند. اما مولوی ملن  و  یگر  رماندهان ناامی کید 

 ر صحند حضور  اش ند صدا کر ند کد حوصیلد را از  سیت ندهیید،  داونید مهربیان 

است. هنزمان سد تن طالا از رس یک کوه شکد باال شدن بید آنجیا بسییار  شیوار بیو م 

تونل ماهیپر ایسی ا ه بیو  هیدف  ییر راکیت قیرار  ا نید،  یک تانک مخالفین را کد  ر

نیروهای  شنن از این حنلد ناذهانی بد شد  رساسیند شدند و از منطقید  یرار کر نید. 

 روازه   ح بد نرص  پرور ذار باز شد. بسیاری از بزرذان تحرییک میی ذوینید کید آن 

ها بو ند. یقینیاً لشیکر  سد تن طالا را  وباره ند کسی  ید و ند ه  کسی  انست کد کِی

 . آسامنی بو  کد بد کنک طالبان پایین شده بو 

هرذاه شهر کابل با مراکز و نقاط مه  آن تصفید شد، مال عبدالرازق آ ند کد پس 

از شها   مال بورجان آ ند  رماندهی عنلیا   ی ح کابیل را بید  وش  اشیت مولیوی 

ر کنرتول  رآور ه، بد سیوی مییدان  وشحال ملن  را وریفد  ا  تا کوتل  یر اند را  

تن ر قای  و  بد مییدان هیوایی بگیرام  ۱۲هوایی بگرام حرکت بکند. مولوی ملن  با 

 ا ل شدند و پس از  و ساعت نیروهای  یگر طالبان نیز بد بگرام رسییدند و مخالفیان 

 . را تا  روازه پنجشیر تعقیا منو ند

 : به حیث ولسوال جبل السراج 

ملن  بد اسا   رمان مرحوم عالیقدر امییر املیؤمنین بید حییی  مولوی  وشحال

ولسوال جبل الرساب تعیین شد. او ح ی االمکان کوشش منیو  میر م آن ولسیوالی را بیا 

طالبان هنکار بساز  و از  ام های مخالفین نجیا  بدهید. امیا  شینن هنیواره میر م را 

م حنال  چریکی انجام میی برای  و  سپر سا  د از  اند ها، باغ ها و کشت های مر 

 ا ند. مخالفین یکبار حنیال  بزرذیی را  ر جبیل الرسیاب، ذلبهیار و چاریکیار بید راه 
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اندا  ند. بزرذان تحریک برای حفارت میر م ملکیی و بعضیی مصیلحت هیای  یگیر 

نیروهای  و  را  ر ولسوالی شکر ره، کابل جا بجا کر ند و  یو نخسیت جنی  را بید 

ولیوی  وشیحال ملنی   ر  یو تیازه جنگیی نییز بید حییی ییک آنجا ان قال  ا ند. م

 . مجاهد راس ین و  رمانده م ین مدتی وریفد انجام  ا 

 : به حیث صدر علما و طلبای والیت لوگر 

علام، طلبا و چهره های تحریکی لوذر، برای اینکد طالبان از رسزمین مجاهد  ییز 

ه بکننید،  ر جلسید ییی  ر شیهر و عل  پرور والیت لوذر هر چد  یوبرت و بهیرت اسی فا 

جالل آبا  شهید مولوی  وشحال را بد حیی صدر علام و طلبای لیوذر، محیرتم شیهید 

مولوی محند رشی  سعیدی را بد حیی معاون او و محرتم شهید مال میر احنید ذیل را 

بد حیی مسئول ناامی ان خاب منو ند. این ان خاب از سوی عالیقدر امیر املیؤمنین نییز 

 .شدتائید 

 : به حیث والی کاپیسا  

مولوی  وشحال ملن  شامل کاروانی بو  کد بد سوی شامل کشور ر ت. هرذیاه 

والیت های کاپیسا و پروان   ح شد، او بد  رمان عالیقدر امیراملؤمنین والی کاپیسا مقرر 

شد. چون هند ا ارا  و ارذان هیای والی یی وییران و امکانیا  آن از سیوی مخیالفین 

اول شده بیو ، مولیوی  وشیحال ملنی  و ر قیای او  ر اثیر مسیاعی بسییار چور و چپ

توانس ند ا ارا  والیت را هر چد زو تر  عیال بسیازند و نای  امیار  را  ران جیا پییا ه 

بکنند. آن ها برای   ع تبلیغا   روغین و زهرآذین  شنن بید هیر  ره و منطقید کاپیسیا 

 . ر  ند و مر م را از نز یک  یدند

ر چد هند توانایی  و  را برای باز پس ذییری والییت کاپیسیا بید  یرب  شنن اذ

 ا ، امییا اییین قیییا   مدبرانیید و  لیرانیید مولییوی محنیید  وشییحال ملنیی  و شییهامت و 

شجاعت ر قای او بو  کد پالن های  شنن  نثی می ذر ید و حنیال  تهیاجنی شیان 

 . بی ن یجد می ماند
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 : شهادت 

یت کاپیسا را هیدف حنلید بیزرگ تهیاجنی  ورشیدی وال ۱۳۷۶ شنن  ر سال 

قرار  ا ، این بار طالبان  و اول جن  را اندکی تغییر  ا ند. مولوی محنید  وشیحال 

ملن  قطعد من اره را با  شنن  رذیر سا ت و عساکر  شنن را  ر مد  کوتیاه عقیا 

کیر ه راند. مخالفین هنزمان بر ولسوالی ذلبهار نیز یورش بر ه آن ولسوالی را محیارصه 

بو . مولوی  وشحال ملن  برای شکسنت محارصه بد سوی ذلبهار حرکیت منیو ، امیا 

 شنن مکار چند نفر را پیش از ذلبهار  ر بازار  یبالی جا بجیا کیر ه بیو ، هرذیاه میوتر 

مولوی  وشحال بد بازار رسید با کنین مخیالفین رو بیرو شید. آن بیزرگ میر  اسیالم و 

صیبح  ۹نت ر یق  الور  و  مال  لیل احند سیاعت شخصیت  لیر و غیور کشور با یک

 ران جیا بید مییال ی  ۱۹۹۷میی  ۲۹ ورشیدی مصا ف با  ۱۳۷۶جوزای سال  ۸ب اریخ 

 . مقام سعا   بخش شها   نائل ذر ید. انا للد و انا الید راجعون

جوزا روز عروسیی او  ر  ییار هجیر  بیو ، امیا  یانوا ه او  ۸قابل ذکر است کد 

 . او را جشن بگیرند جسد ذلگون کفن او را بد  اند آور ند بجای کد عروسی

 : ویژگی های شخصیت شهید مولوی خوشحال ملنگ 

صیلی اللید علیید وسیل  و  بر عالوه از عشق و محبت با پرور ذار یک ا، پیامرب اکرم

اسالم، بیا مسیلامن هیا نییز بسییار الفیت  اشیت. بید وییژه هندرسیان و  ءرشیعت مطهره

را بسیار  وست  اشت وبد اس ا ان  و  بسیار احرتام  اشیت، اطاعیت هنسنگران  و  

امیر را  ر سائر امور جهیا ی و ا اری الزم میی  انسیت و از  یرامین اولیو االمیر کیامال 

 . اطاعت می منو 

شهید مولوی محند  وشحال با  وس ان  و  چنان ا الص و صینینیت  اشیت 

 . شرت از هند با من عالقد و محبت  ار کد هر کدام شان چنان  کر می کر ند شاید بی

بر عالوه از مسجد و مدرسد،  ر سنگرها نیز مشغول تیدریس و ترجنید قیرآن میی 

 . بو  و طلبا از او اس فا ه علنی می منو ند. او اس ا  مشفق صدها تن طلبا بو 
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 ر مور  اح یاط با بیت املال بد  وس ان و شاذر ان  و  توصید می منیو  کید  ر 

یت املال از نا راح ی هیچکسی باکی نداش د باشید. او اذر چید وسیایو زییا ی را باب ب

 ر ا  یار  اشت، اما ازان ها  ر کارهای شخصی و یا ح ی برای ر نت بد  اند ه  ح یی 

 . الوسع اس فا ه منی کر 

شهید مولوی  وشحال ملن  با اینکد از لحاع ثیرو  و  اراییی  نییوی شیخ  

 . ی ایثار و شفقت  اشت کد هیچ  وس ی را بی بهره منی ذداشت قیر بو ، اما بد حد

او با این  صائل و مزایای  وق الدکر،  ر قلا مسئولین و بد ویژه مرحوم عالیقدر 

 . امیر املؤمنین جایگاه  اصی  اشت

کرامت او پس از شها   مشاهد شد.  ر نز یکی مد ن او  اند یی بو . صیاحا 

هید مولوی صاحا  رین جا   ن شد، شا بیرون برآمیدم، آن  اند می ذوید : هرذاه ش

قرا   لنشین قرآن را شنیدم،  کر کر م  ر این نصی  شیا و  ریین قربسی ان صیدای 

قرا  از کجا می آید و کد قرا  می کند. م وجید شیدم کید صیدا از جانیا قیرب شیهید 

ی مولوی صاحا می آید، بد سوی قرب حرکت کر م، هرذاه بد قرب نز ییک شیدم صیدا

قرا   اموش شد، هرذاه  وباره بد سوی  اند حرکت کر م صدای تالو  قرآن  وباره 

بد ذوش های  رسید. او می ذوید : صا قاند ذواهی می  ه  کد ایین عنیل چنیدین بیار 

 . تکرار شد

رحنید  – داوند م عال سعا   جاوا نی را نصیا شهید مولوی  وشحال ملن  

یق بخشد تا بد نقش قدم او راه بروی  و بید مقیام شیها   بگر اند و برای ما نیز تو  -اللد 

  نائل ذر ی .
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی   - اهللرحمه  –احسان  اهللشهید مولوی احسان ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

نهضت های کامییاب جهیان اسیالم هنیواره شخصییت هیای وییژه، ورزییده و بیا 

ا  و   اش د است. کسانی اذر شنشیر بدسیت  اشی ند و  ر عرصید هیای اس عدا ی را ب

پیکار نامدار بو ند، کسانی ه   ر میدان های سیاست،  عو  و  طابت چنان مهیار  

های  وق العا ه  اش د اند کد حرف حرف ذف ار آنان بیشرت از هیزاران ذلولید مثیرآور و 

 منفعت بار بو ه است.

توانای های ذوناذون بخشیده است. یکی از الطیاف   داوند م عال برای انسان ها

بیکران و بی پایان پرور ذار اس عدا  نطق و بیان است. هنین نطق و بیان است کد انسان 

را از سائر مخلوقا  ام یاز می  هد. اما اذر مزایای  صاحت و بالغت بر اس عدا  ذف یار 

وب بزنید سیخنان سیحر ا زو ه شو  و  لوص و صنینیت نیز  ر انسان  وش ذف یار می

 آ رین او  ر قلا ها راه پیدا می کند و نقش بزرذی را  ر تهدیا ا کار انجام می  هد.

از  طبا و واعاان نامدار ا غانس ان  –رحند اللد  –شهید مولوی احسان اللد احسان 

بو . یا  سخرنانی های  لفگار او از مد  ها  ر نهان  اند های اذهان و قلوب ا غان ها 

 ار . شهید مولوی احسان اللد احسان  ر حسا  ترین مرحلد تاریخ ا غانسی ان وار  جا 

کارزار پر    و پیچ سیاست شد. بلی، زمانیکد ا غانس ان با تهدیدهای جیدی تجزیید و 

چندپارچگی  چار بو ، میر م  ر آتیش جنی  هیای قیدر   یواهی میی سیو  ند و 

ب رسیده بو . شهید مولیوی احسیان طو ان  سا  و هرب و مرب  ر هر بخش کشور بد او 

اللد احسان  ر چنین آوان اسفبار و  ونبار با تعدا ی از عاملان حق پرور و طالبان جان 
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نثار تصنی  ذر  ند برای محو ریشد های  سا  قیام بکنند. ایشان برای این هدف پیاک و 

ش ند. کشیور واال، تحریک اسالمی طالبان و سپس امار  اسالمی ا غانس ان را بنیا  ذدا

را از  سا  و شورش ها نجا   ا ند و میر م را از مثیرا  جهیا  بیر ضید شیوروی هیا و 

 کنونیست ها بهره یاب سا  ند.

 شناخت اجمالی :

شهید مولوی احسان الد احسان  رزنید مولیوی آغیا محنید و نواسید مولیوی میرزا 

والییت  محند بد قیوم پیوپلزی و وطین آبیایی اش منطقید بیورهء ولسیوالی شیاولیکو 

هجری قنری  ر قریید سیلی   ر مربوطیا   ۱۳۸۱محرم سال  ۵قندهار بو . او بد تاریخ 

ولسوالی میزان و الیت زابل  ر یک  انوا ه  یندار و عل  پرور چش  بد جهان هست و 

بو  ذشو . بابای شهید مولوی احسان اللد احسان، مولوی مرزا محند از شخصیت های 

انگلییس  ر مبیارزا   -بو . او  ر جن   وم ا غانس ان  مشهور جها ی و علنی قندهار

جها ی سه  ذر  د بو  و  ر جریان  عالیت های جها ی  ر ولسیوالی رسحیدی سیپین 

 بولدک از یک پا معیوب شد و  رمیان مر م بد مال مرزا محند لن  شهر   اشت.

 تحصیالت :

و ذکاو   یراوان از کو ک سالی ذهانت  -رحند اللد  –مولوی احسان اللد احسان 

 اشت. ما رش زن  دا تر  و پرهیزذار بو  و پرسش را هنواره با وضوء شییر میی  ا . 

سالد بیو  آییت الکرسیی را  ۵ما رش از ذکاو   وق العا ه پرسش حکایت می کند کد 

حفل کر  و برای من نیز تعلی   ا  تا حفل بکین . پیدر بزرذیوارش نییز م وجید تربیید و 

 . شهید مولوی صاحا  رسیهای اب یدایی را  ر  انید  وانید. پرورش علنی پرسش بو 

سپس بد  واست پدرش برای  راذیری علوم  ینی بد پاکس ان سفر منو . شهید مولیوی 

احسان اللد احسان  رسهای  و  را  ر مدار  مخ ل   یار هجر  با عرق ریزی های 

وچسی ان شمییزی ا ه،  راوان  وام  ا . او از سوا ، یرب پخ ونخوا تا منیاطق مخ لی  بل

پشین، کچالک، لوراالی و کوی دم نز  علامی زبده و نخبد هنچیون مولیوی سیعدالدین 
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آ ندزا ه، مولوی عبدالغفور صاحا، مولوی رشف الدین صاحا، مولوی عنایت اللید 

مشهور بد غربذی آ ندزا ه، مولوی عبیداللد قندهاری، مولیوی ابوالفضیل معیین الیدین 

  راذیری علوم و  نون  ینی زانوی تلند نها .صاحا و....... برای 

 وره  ور  را  ر جامعد ارش ید، مدرسد مشهور کوی د نیز  شییخ الحیدیی مولیوی 

عبدالباری و شیخ الحدیی مولوی عبدالحی  صاحا بد پاییان رسیاند و  وره حیدیی را 

 ر هنین مدرسد نز  شیخ الحدیی مولوی عبدالغفور صاحا آغیاز منیو ، امیا پیس از 

 ا  شیخ صاحا ما بقی اسباق را  ر مدر  شالدره، کوی د نز  شیخ الحدیی حیا ل و 

 عبدالواحد صاحا تکنیل منو  و سند  راغت را بدست آور .

 جهاد بر ضد کمونیست ها :

هنوز  ر مراحل اب دایی  رسیخوانی  -تقبلد اللد  –شهید مولوی احسان اللد احسان 

تا  ر پنجد های کنونیسیت هیا قیرار ذر یت و بید قرار  اشت کد ا غانس ان  ر ن یجد کو 

تعقیا آن، جها  و مقاومت مر م مسلامن ا غانس ان  ر برابر آن هیا آغیاز ذر یید. متیام 

مر م کشور  ر این جها  مقد  سه  ذر  نید. الب ید ؛ قییا   و زعامیت جهیا  از روی 

احسیان مکلفیت های مدهبی و رشعی بیشرت بد  وش علامی کیرام بیو . شیهید مولیوی 

اللد احسان کد نور چش  یک  انوا ه  ینیدار و علی  پیرور بیو ، جهیا  بیر ضید قشیون 

 م جاوز شوروی را بیشرت از  یگران مسئولیت  ینی و ملی  و  می پنداشت.

شهید مولوی صاحا برای ایفای این مسئولیت رشعی، نخست  ر ولسوالی میزان 

هیا ی را آغیاز منیو ، سیپس بید والیت زابل بد  رماندهی شهید مقیی   عالییت هیای ج

هلنند ر ت و  ر جبها  مخ   آن والییت  و سیال پییه  بیر ضید کنونیسیت هیا بید 

مبارزا  جها ی اش  وام  ا . او پس از  راذیری تک ییک هیای ذونیاذون جنگیی بید 

والیت زابل برذشت و یک جبهید جهیا ی را بید هنراهیی مولیوی عبیدالااهر  ر کیوه 

یس منیو . شیهید مولیوی احسیان اللید  یو  را تنهیا وقی  ارغسوی ولسوالی میزان تاس

 رسهای ناامی و عسکری نکر ه بیو ، بلکید  ر حلقید هیای  عیو ،  ر میور   کیر و 
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ثقا ت اسالمی نیز  ر  می  ا . مجاهدین را ند تنها  ر بخش جنگیی بلکید  ر عرصید 

 های علنی و  کری نیز برای مبارزه با الحا  و بی  ینی عیار می سا ت.

ید مولوی صیاحا پیس از میدتی، بید تکنییل تحصییال   ینیی  یو  بیشیرت شه

م وجد شد. اما  ر پهلوی  ر  ها  ر مبارزا  جها ی نیز بد حد توان سه  میی ذر یت 

 و هنزمان  اعی  عال و مجاهد مسلح  ر صحند های جها  بو .

 

 آغاز خدمت در تحریک اسالمی طالبان :

 ی بید نیام تحرییک اسیالمی طالبیان هجری قنیری نهضی ۱۴۱۵ ر ماه محرم سال 

برای برآور ن آرمان های نامتام جها  چهار ه سالد ا غان ها بیر ضید کنونیسیت هیا، از 

قندهار آغاز ذر ید. شهید مولیوی احسیان اللید احسیان از نخسی ین کسیانی بیو  کید بیا 

 لوص نیت و صداقت کامل  ر پهلیوی مؤسیس ایین نهضیت قیرار ذر یت و مسیاعی 

را برای پیروزی تحریک انجام  ا .  ر روزهیای کید هنیوز طالبیان از   س گی ناپدیری

حدو  ولسوالی های میوند و  ند پیش نر  د بو ند، شیهید مولیوی احسیان اللید احسیان 

قومندان های جها ی و مر م منطقد  و  را نیز تشویق منو  تا با طالبان یکجیا شیوند و 

رشعی آما ه قربانی  ر صی  طالبیان اسلحد  و  را بد  ست ذر  د برای حاکنیت ناام 

شوند. از برکت تالش های شهید مولوی صاحا قومندان های سابق جها ی و مر م بیا 

تحریک طالبان یکجا شدند. شهید مولوی احسان اللد احسیان عضیو آن شیورای علیام 

قومنیدان هیای  -رحند اللد  –نیز بو  کد بد رسکر ذی مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی 

را  عو   ا ند تا از تفنگساالری و وحش گری  ست بگیرند و  اعید طالبیان را بولدک 

لبیک بگویند، اما تفنگساالران با هند تالش ها و  عو  های پیه  علیام بید زورذیویی 

 وام  ا ند. باال ره طالبان بد  رمانیدهی شیهید میال محنید ا نید عنلییا  تصیفیوی را 

 ین پاک سا  ند.آغاز منو ند و بولدک را از وجو  مفسد
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 دستآوردهای بزرگ شهید مولوی احسان اهلل احسان :

 ورشییدی پیس از  ی ح قنیدهار بید  ۱۳۷۳لشکر طالبان  ر اوا ر ماه جدی سال 

سوی زابل حرکت کر . شهید مولوی احسیان اللید احسیان نییز هنچیون  یگیر بزرذیان 

منو نید و کنیرتول تحریک شامل این لشکر بو . مجاهدین زابل از این لشکر اسی قبال 

والیت را بد طالبان تسلی  منو ند. این لشکر پس از زابل بید غزنیی رسیید و تعیدا ی از 

قومندان های  یر واه  ر مرکز غزنی مقر والیت،  رقد و  یگر مراکز مه  ایین والییت 

را بد طالبان سپر ند.  ر ساحا  یونت و روضد بیا ذیروه هیای حیزب اسیالمی و حیزب 

  ذر ت. اما آنان وا ار بد  رار شدند و منطقد بید ذونید کامیل  ر وحد   رذیری صور 

 ا  یار طالبان قرار ذر ت.

بخش بزرگ این لشکر بد سوی میدان و رک ر ت و تا میدان شهر، لوذر و چهیار 

این ماه، م بیاقی لشیکر طالبیان بید  رمانیدهی شیهید مولیوی  ۲۷آسیاب رسید. بد تاریخ 

شیدند و علیامی پک ییا ا  ییارا  منطقید را بید طالبیان احسان اللد احسان راهیی پک ییا 

سپر ند. هنین جا بو  کد شیهید مولیوی صیاحا بیا قومنیدان هیای جهیا ی و بزرذیان 

رسشنا  لوی پک ییا هنچیون مرحیوم مولیوی جیالل الیدین حقیانی، میال عبیداللطی  

ر  منصور، مولوی  ریدالدین محنیو  و....... وار  ذف گیو شید و بیاال ره  ر اثیر بر یو 

مدبراند، اس دالل قوی و موق  قناعت بخش شهید مولوی احسان اللد احسیان، والییت 

های لوی پک یا شپک یا، پک یکا و  وستم از رهربی تحرییک اسیالمی طالبیان مطنینئ 

شدند و تشکیال   و  را صا قاند  ر ص  تحریک مدغ  منو ند.  ر ن یجد، نید تنهیا 

بلکید بیا یکجیا شیدن مجاهیدین و امکانیا  و هر سد والیت  ر سیطره طالبان  رآمید، 

اسلحد این سد والیت، طالبیان قیوی تیر شیدند. شیهید مولیوی احسیان اللید احسیان  ر 

مو قیت این پروسد نقیش کلییدی  اشیت. او توانسیت بیا  الئیل قناعیت بخیش  یو ، 

تحریک طالبان را برای میر م ایین والییا ، جنیبش اسیالمی و ا غیانی معر یی بکنید و 

 ل و هنکاری هند جانبد آنان را از  و  مناید.قناعت کام
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 و ا   در تحریک اسالمی طالبان و امارت اسالمی افغانستان :

شهید مولوی احسان اللد احسان  ر اوائل تحریک اسالمی، مسیئولیت رسپرسی ی 

طالبان  ر والیا  جنوب رشقی را بد  وش  اشت. هنیوز مید  زییا ی از  ی ح هیرا  

ان مرحوم عالیقدر امیراملؤمنین والی هرا  مقرر شد. هیرا  اذیر نگدش د بو  کد بد  رم

چد   ح شده بو  و لیکن هنوز  دشا  زیا ی  ر اذهیان میر م میوب میی ز  و طالبیان 

 ران جییا بییا  طییرا  جییدی رو بییرو بو نیید. شییهر هییرا  و اطییراف آن هنییواره شییاهد 

لید احسیان بیا مزاحنت ها و حنال  بر ضید طالبیان بیو . امیا شیهید مولیوی احسیان ال

سخرنانی های عاملاند و بر ور  مدبرانید اش توانسیت بیاور میر م را از  یو  سیاز ،  ر 

 قلا مر م هرا  جا بگیر  و مشکال  و مخالفت ها را ریشد کن ساز .

هجری شنسی، ذر هامییی بزرذیی بید مناسیبت تأسییس  ۱۳۷۵ ر ماه حنل سال 

می بد امار  اسالمی تبیدیل شید. امار  اسالمی  ر قندهار  ائر ذر ید و تحریک اسال 

 ر برذزاری آن ذر هامیی کید حیدو  پیانز ه صید علیام از رسارس کشیور  ران رشکیت 

منو ند، شهید مولوی احسان اللد احسان نقش عنده  اشت. شهید مولیوی صیاحا  ر 

جریان آن ذر هامیی لقا امیراملؤمنین را برای مرحوم مال محند عنر مجاهد پیشینها  

پیشیینها  بیید اتفییاق شییورای پییانز ه صیید نفییری علییام تصییویا شیید و لقییا منییو . اییین 

 امیراملؤمنین پس از سالیان م ام ی بار  یگر  ر قامو  سیاست اسالمی زنده ذر ید.

هجیری شنسیی، عنلییا   ی ح کابیل آغیاز شید. شیهید  ۱۳۷۵ ر ماه میزان سال 

والیی  مولوی احسیان اللید احسیان  ر جرییان   وحیا  رشق کشیور نخسیت بید حییی

ننگرهار ان خاب شد. اما چند روز پس هرذاه کابل   ح شید،  ر نخسی ین کابینید امیار  

 اسالمی ا غانس ان بد صفت رئیس عنومی   ا غانس ان بانک مقرر شد.

 واقعه دردناک شهادت :

هجیری شنسیی، تیوا قی مییان طالبیان و جیرنال مالیک  ۱۳۷۶ ر اوائل ماه جوزا 

شد. والییت هیای  ارییاب، جوزجیان، رسپیل و بلیخ  ر صور  ذر ت، اما ناکام ثابت 
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ن یجد آن توا ق برای چنید روز  ر کنیرتول طالبیان  رآمید. شیهید مولیوی احسیان اللید 

احسان بد  رمان مرحوم امیراملؤمنین با چند تن از بزرذان امار  اسالمی بد والیت بلیخ 

توا یق، جیرنال مالیک  سفر منو ، تا  ر تامین امنیت هنکاری بکنند. اما  و روز پس از

چهره  و  را تغییر  ا  و طی یک  سیسد بد هنکاری حیزب وحید ،  ر برابیر طالبیان 

غدر کر  و هزاران تن طالبان را کد با قلا های پیاک و آرمیان هیای مقید  بید شیامل 

کشور ر  د بو ند بد شها   رساند. بر عالوه از چندین بزرذیان امیار  اسیالمی، شیهید 

 احسان نیز شامل شهدای ذلگون کفن بو .  مولوی احسان اللد

را بیرا رش مولیوی  -رحنید اللید  – اس ان شیها   مولیوی احسیان اللید احسیان 

هجری شنسی  ۱۳۷۶عبدالغنی احسان چنین حکایت می کند :  ر اوائل ماه جوزا سال 

ه برای  یدار شهید مولوی صاحا بد کابل ر   ، برا رم را نیا   ، او بد پاکس ان سفر کر 

بو  تا آن کشور را آما ه بسیاز  کید امیار  اسیالمی ا غانسی ان را پیس از  ی ح میزار بید 

رسنیت بشناسد و قرار ذف د های مولوی صاحا شهاب الیدین  الور شسیفیر آن وقیت 

امار  اسالمی  ر اسالم آبا م پاکس ان آما ه این کار شید و امیار  اسیالمی را پیس از 

یی  ولت قانونی شنا ت. م عاقباً عربس ان سیعو ی و جوزا بد ح ۴تحول مزار بد تاریخ 

 امارا  م حده عربی نیز امار  اسالمی را بد رسنیت شنا  ند.

مولوی عبدالغنی احسان می ا زاید : از کابل بد قندهار ر   ، مولیوی احسیان اللید 

احسان نیز از پاکس ان بد قندهار آمد و از قندهار با وزیر امیور  ارجید امیار  اسیالمی 

مال محند غوث آ ند و شامری  یگری از بزرذان امار  اسالمی بد مزار ر  ند. من نیز 

بد تعقیا آن ها بد شربغان و از شربغان بید میزار ر ی  . طالبیان و جیرنال مالیک کنی ید 

عضیو آن هیر ییک سیید  ۳مشرتک شش نفری برای تامین امنییت شیهر میزار سیا  ند، 

شقومندان امنید هرا م و بنده از سیوی طالبیان و  جانان آغا شوالی  اریابم مال عبدالحق

عضو  یگر هر یک شیر عرب، جرنال مجید روزی و مولوی عیثامن از سیوی جیرنال  ۳

 .مالک بو ند
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هنوز تنها یکروز ذدش د بو  کد  رذیری ها  ر  ا یل شیهر رشوع شید. جنی  را 

سیوی ا یرا  جرنل مالک آغاز کر ه بو  و لیکن او برای طالبان می ذفت کید جنی  از 

حزب وحد  رشوع شیده اسیت.  رذییری هیا از عرصی تیا صیبح  وام کیر . صیبحگاه 

تعدا ی از طالبان بد سوی شربغان حرکت کر ند و تعدا ی ه  از سیوی سییلو از شیهر 

صبح بیرون روضد  ر شیهر میزار ایسی ا ه  ۸جوزا، ساعت  ۷مزار بیرون شدند. بد تاریخ 

مدند، آن ها ذف ند کید مولیوی صیاحا احسیان بو م کد چند نفر طالا  ر یک موتر آ 

اللد با چند نفر بزرذان امار   ر ریاست مخابرا  هسی ند. بسییار بید تکلیی   ران جیا 

رسیدم. مولوی احسان اللید صیاحا، میال محنید غیوث آ نید و رئییس امیور  ارجید 

حاجی  ضل محند آنجا نشس د بو ند. ازان جا بد هنیراه تعیدا ی از طالبیان  ر موترهیا 

سوار شدی  و حرکت کر ی ،  ر نز یکی سیلو موتر میال محنید غیوث آ نید را ز نید، 

مال محند غوث آ ند را  ر موتر  یگیری سیوار کیر ی  و سیفر  یو  را ا امید  ا یی ، 

هرذاه بد تنگی شا یان رسییدی  ا یرا  قومنیدان سیید اسید کید از هیزاره هیای ولسیوالی 

د کد ما را  لع سیال  بکننید،  رذییری آغیاز چهارکنت بو ند راه ما را ذر  ند و  واس ن

صبح بو  کد مولوی احسان اللد صیاحا مرمیی  یور  و  ر هیامن جیا  ۱۰شد، ساعت 

ا  ید، ما بد سوی کوه حرکت کر ی ، شا را  ر کوه سپری کر ی ، صیبحگاه از شید  

ذرسنگی و تشنگی  وباره بد قرید پایین شدی ، هزاره ها پول، ساعت هیا و هنید  اراییی 

ما را ذر  ند و ما را زنیدانی سیا  ند، آنیان زنیدانیان را  ر چنید ذیروپ تقسیی  کر نید. 

روز پیس  وبیاره  ر تنگیی  چهیارذروپ شصت نفری ما را بد مزاررشی  ان قال  ا ند. 

شا یان بد قرارذاه حزب وحد  آور ه شدی ، روز پنج   ه نفر را بد شینول مین بییرون 

 پیش  ر آنجا شهید شده بو ند یکجا جنع کنی .کشیدند تا شهدای را کد چند روز 

تن شهدا را کید  ر کنیار راه هیا ا  ییده بو نید   ین منیو ی .  ۴۵ ران روز اجسا  

جسد برا رم شهید مولیوی احسیان اللید احسیان را نییز شینا    و علیحیده   ین کیر م. 

ال  ا م زمانیکد مزاررشی  و سنت شامل  وباره   ح شد جسد برا رم را بد قندهار ان قی

و  ر قربس ان طالبان  ر شهر قندهار   ن کر م.  ر آن قربسی ان از سیوی رشق نخسیت 
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قرب شهید مال محند آ ند، سپس قرب شهید مال بورجان آ ند، سپس قرب شهید مولیوی 

 ر ییک  -رحنهی  اللید  –احسان اللد احسان و پس ازان قرب شهید مال یار محند آ نید 

اء مرحوم مال محند ربانی  ر ص   یگیر رو بید روی قیرب قطار هس ند. قرب رئیس الوزر 

 شهید مولوی احسان اللد احسان صاحا است.

قابل تدکر است کد یک برا ر شهید مولوی احسان اللد احسان، شهید مولوی ولی 

اللد نیز  ر  اجعد املناک شامل بد شها   رسید. او از سوی مینند با طالبان آمده بیو  و 

ل مالک با هزاران طالا  یگیر، پیس از ذر  یاری  ر چاهیای عنییق از سوی ا را  جرنا

 شت لیلی  ر ولسوالی  یض آبا  والیت جوزجان بد شها   رسانده شد. انیا للید و انیا 

  الید راجعون. 
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 - اهللرحمه  -دیقی ـص اهللزندگی انمه شهید مولوی نسیم 

 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

و جز پرور ذار هر هس ی چشندۀ مرگ است. امیا چنانکید میرگ  مرگ حق است

حقیقت انکار ناپدیر است این نیز واقعیت مسل  است کد بعضیی هیا ریاهراً و جسیامً از 

 . نیا رحلت می کنند اما حقیق اً بد زندذانی جاو انی رس راز شده اند

 َّ با  الَّیِدينا ق ِ ل یوا  داوند م عال  ر  ضیلت شهیدان راه حق  رمو ه است : واالا تاْحسا

بِِّهیْ  ي ْرزاق یونا لآل عنیران آیید :  اتًا باْل أاْحهااٌء ِعنْدا را ِبهِل اللَِّد أاْموا ﴾ ، ترجنید : و ۱۶۹ِِف سا

مپندار کسانی را کد کش د شده اند  ر راه  دا مر ذان، بلکد زنیدذان انید نیز  پرور ذیار 

 .شان رزق  ا ه می شوند

ا  ر راه  دا لبیک بگوید شاذرچید  ر مییدان نیرب  بیر هر آن کسیکد  اعی اجل ر 

اثر مرمی  شنن جان ندا ه باشدم  ر بارذاه  داوندی شهید محسوب می شو ، رسیول 

 رمو ه است : من  صل شأی  ربم  ی سبیل اللد  یام  أو  -صلی اللد علید وسل   -اللد 

علیی  راشید بیأی ح ی  ق ل  هو شهید، أو وقصد  رسد أو بعیره أو لدغ د هام ، أو میا  

 .شاء اللد  ِند شهید و إن لد الجن  شأ رجد أبو او م

مجاهید راسی ین راه حیق بیو .  ر  -رحنید اللید  –شهید مولوی نسی  اللد صدیقی 

یکی از سفرهای جها ی ز   بر اشت، اما  داوند تعالی شفا  ا . الب د  ر هیامن سیفر 

  بسیت و جیان را بید جیان آ یرین  چار بیامری شد کد بد سبا آن از جهان  انی چشی

 .سپر 
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 :  شناخت اجمالی

شییهید مولییوی نسییی  اللیید صییدیقی  رزنیید مولییوی حنیداللیید و نواسیید مولییوی 

 ورشیدی  ر ولسوالی  ر ار والیت تخار بید  نییا آمید. او  ۱۳۴۸عبدالحکی   ر سال 

تربیید چون  ر  و مان علنی زا ه بو ، پدر و ما رش از هامن کو ک سالی بد تعلیی  و 

 ینی او م وجد بو ند و پرس  و  را نز  مولوی حبیا اللد آ ندزا ه بد روسی ای  سیدۀ 

 .ولسوالی  ر ار  رس ا ند

هرذاه قشون رسخ شوروی بد ا غانس ان ییورش آور نید و ملییون هیا ا غیان هیا بید 

 ورشییدی  ۱۳۵۹پاکس ان هجر  منو ند،  انوا ه شهید مولوی نسی  اللد نیز  ر سیال 

ر بد منطقد صوابی ش یرب پخ ونخوا، پاکس انم هجر  کر نید و  ر کنیی  رذی  از تخا

 .سکونت ذزیدند

مولوی نسی  اللد کد هنوز  ور سال بو  بید آمیوزش هیای  ینیی  یو   وام  ا  و 

مدارب مخ ل  آموزشی را  ر مدار   ینی  یار هجر  طی منو ه بد  رجید موقیوف 

 .علید رسید

 : بان پیوستن به تحریک اسالمی طال

 ورشیدی  ر یکیی  ۱۳۷۳ ر سال  -رحند اللد  –شهید مولوی نسی  اللد صدیقی 

از مدار   ینی  ر منطقد مر ان،  یرب پخ ونخیوا مشیغول  وره صیغری بیو ، بید حییی 

یک طالا  قیر بید  رسیهای  یو  م وجید بیو  و بیا حیوا ث و ماجراهیای  نییا کیاری 

روزها  ر قندهار رهور کیر . شیبی از نداشت. تحریک اسالمی طالبان  ر هامن شا و 

شا ها مولوی نسی  اللد صدیقی، بلی، آن  ل با  د علیوم قرآنیی و نبیوی، پییامرب  یدا 

صلی اللد علید و سل  را  ر  واب می بیند، پیامرب صلی اللد علید وسل  حک  می کنید : 

 .برو، با طالبان یکجا شو
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  را می بند  و با چنید تین مولوی نسی  اللد صدیقی صبح هامن شا ک ابهای  و 

ر قا بد سوی قندهار حرکت می کند، طالبان شهر قندهار و بخش زیا ی مناطق جنیوب 

 .کشور را  ر کنرتول  و   رآور ه بو ند و بد سوی کابل پیتوی  اش ند

 :  خدمات در امارت اسالمی افغانستان

بغالن، سیننگان شهید مولوی نسی  اللد صدیقی با شامری از طلبای تخار، قندوز، 

و لغامن بد تحریک اسالمی طالبان پیوست. ایشان پس از تصفید زابیل، غزنیی و مییدان 

ور ک بد کابل رسیدند و از طیرف لیوذر  ر  یو چهارآسییاب جیا بجیا شیدند. سیاحد 

مسئولیت مولوی نسی  اللد  ر پهلوی  رقد ریشخور بو . هامن جا مسئولیت طلبای تخار 

میراملؤمنین بد مولوی نسی  اللد سپر ه شد. او مسیئولیت  یو  از طرف مرحوم عالیقدر ا

را  ر  و جنگی چهار آسیاب با کامل  یانت انجام  ا  و  و تن از ر قیای صینینی و 

را از  سیت  -تقیبلهام اللید  -ورزیده  و  شهید مخدوم لطی  و شهید مال موسی جان 

 ی  ر چهارآسییاب و محنید  ا . مولوی نسی  اللد صدیقی هنزمان با پیشرب  امور جها

آغد، از سوی شهید مولوی احسان اللد احسان کد  ران زمان والی  وست بو  بد حییی 

مسئول امنیت شهر  وست نیز مقرر شد و  ر اعا ه نا  و تیامین امنییت شیهر  وسیت 

 .نقش مهنی ایفا منو 

مدتی پیش از   ح کابل، هرذیاه  الید  یاروقی و تعیدا ی از مخالفیان مسیلح  ر 

ولسوالی اورذون والیت پک یکا  ست بد تعیرض ز نید، مولیوی نسیی  اللید صیدیقی بیا 

 .ر قای  و  بد اورذون ر ت و  ر عنلیا  برچیدن ذلی  تفنگساالران سه  ذر ت

او هنوز  ر پک یکا بو  کد عنلییا   ی ح کابیل بید رسکر ذیی شیهید میال بورجیان 

گد، پک ییا آغیاز شید و مولیوی آ ند آغاز شد. این عنلیا  پس از   ح منطقد سپین ش

 .نسی  اللد صدیقی از هامن جا با کاروان عنلیاتی حرکت منو 

مولوی نسی  اللد صیدیقی و ر قیای تحیت  رمیان او  ر عنلییا  هیای تصیفیوی 

ننگرهار و لغامن سه  ذر  ند، مسیئولیت تصیفید و بییرون رانیدن عنیارص رش و  سیا  از 
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شاه والیت لغامن بد  وش مولیوی نسیی  اللید ولسوالی های علیشن ، علینگار و  ولت 

 .صدیقی بو . او وریفد  و  را بد نحو احسن انجام  ا 

پس از   ح کابل هرذاه مرکز والیت پروان نیز   ح شد، مولوی نسی  اللد صیدیقی 

از لغامن بد پروان آمد و از سوی مقام رهربی امیار  اسیالمی بید حییی قومنیدان امنیید 

 .پروان مقرر شد

ی محند محسن هاشنی،  وست صنینی شهید مولوی نسی  اللید صیدیقی، مولو 

کد آن زمان بد حیی معاون قومندان امنید پروان وریفد اجرا می کر ، می ذوید : مولیوی 

صاحا مسئولیت  و  را  ران رشایو پیچیده بد  وبی انجام  ا ، قومنیدان هیا و ا یرا  

وند صلح آمیز از جن   ست ذر  ند زیا ی  شنن بر اثر تالش های او  ر شاملی بد ذ

و با امار  اسالمی یکجا شدند. بیا   ارم، یک قومندان مشهور مخالفین کد آص  نیام 

 اشت از برکت  عو  مولوی صاحا ند تنها با ا یرا  مسیلح  یو  از مخالفیت  سیت 

 .ذر ت بلکد یک موتر سال  و مهام  را نیز بد امار  اسالمی تسلی  کر 

السالم سعا  ، وزیر پیشین کار و امیور اج امعیی ا غانسی ان، مولوی مخدوم عبد

می ذوید :  داوند م عال بد شهید مولوی نسی  اللد صدیقی شخصیت جداب و ا الق 

حسند  ا ه بو . شخصیت او برای جدب قلا های مر م بسیار مؤثر بیو ، طلبیا و میر م 

ی نفیاذ و تحکیی  زیا ی توسو او بد ص  امار  اسیالمی پیوسی ند و سیپس  ر راسی ا

 .ناام اسالمی  دما  بزرذی انجام  ا ند

هرذاه  و جنگی طالبان  ر شامل از ذلبهار و جبل الرساب عقا نشینی کر  و بد 

مرزهای کابل رسید، او آن زمان مسئولیت مناطق شکر ره و ذلدره را بید  وش ذر یت و 

 .بد مقاومت  و   ر برابر عنارص رش و  سا   وام  ا 

وه از مناطق مخ ل  شاملی کابل،  ر  و های جنگی غوربند و والییت او بر عال 

 با غیس نیز وریفد جها ی اجرا منو .
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  : وفات

مولوی نسی  اللد صدیقی  ر  و جنگی شکر ره  ر  رذییری بیا  شینن ز نیی 

شد و برای تداوی از ساحد جن  ان قال  ا ه شد، اما بد  ضل  داونید م عیال شیفایاب 

 ر حالیکد بد  دمت جها ی مشغول بو  بید ییک بییامری شیدید  شد. چند مد  پس

ذر  ار شد. چونکد تداوی اش  ر  ا ل کشور منکن نبو  بید شیهر پشیاور ان قیال  ا ه 

بسرت و عنلییا  شید. امیا طبیبیان بید سیبا شید  « شفا اند کویت»شد و  ران جا  ر 

ال ان قیال از پشیاور بید بیامری او مشوره  ا ند کد بد شهر کراچی ان قیال یابید، او  ر حی

 .کراچی  ر  ا ل طیاره جان را بد مالک حقیقی سپر  و جام شها   را نوش جان کر 

 :  و ای  رسمی

شهید مولیوی نسیی  اللید صیدیقی  ر جرییان  یدمت  ر صی  امیار  اسیالمی 

 : مسئولیت های ذیل را انجام  ا  

 مسئول طلبای والیت تخار 

 مسئول امنیت شهر  وست 

 نید والیت پروانقومندان ام 

 رئیس ا اری والیت پروان 

 مسئول یک محاذ  ر  و جنگی شکر ره 

 قومندان  رقدء شانز ه 

  ۲۳قومندان لوای 

 :  خانواده  شهید مولوی صاحب

 انوا ۀ مولوی نسی  اللد صدیقی م شکل از پیدر و میا ر و چنید بیرا ر و  یواهر 

ز شیها   مولیوی صیدیقی بید بو . برا ر بزرگ او قاری انعام اللید نیام  اشیت و پیس ا

حیی جانشین او مقرر شد. او  ر نخس ین شا های تهاج  امریکایی ها  ر منطقید م ید 

 .چیند والیت  وست بر اثر مبباران اشغالگران بد شها   رسید
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مولوی نسی  اللد صدیقی از واب کر ه بو .  و سیال از عروسیی اش ذدشی د بیو ، 

 .مانده استاما از او پرس یا   رتی بد  نیا ند 

 : حرفی چند در مورد شخصیت مولوی نسیم اهلل صدیقی 

زمانیکید  ر  یو چهیار آسییاب  :  مولوی مخدوم عبدالسالم سعا  ، می ذویید

بو م با مولوی نسی  اللد صیاحا آشینا شیدم،  ر نخسی ین مالقیا   رک کیر م کید بیر 

ا را بید رشف عالوه از اس عدا   وق العا ۀ علنی،  داوند م عیال شیهید مولیوی صیاح

ا الص، تقوی و  یانت نیز آراس د است. او شخصی پر از  لوص و محبت بو  و هند 

مولوی صیاحا  ر جلیا و جیدب میر م بید  .مجاهدین از او  اطره های  وبی  ارند

ص  امار  اسالمی نقش بارز  اشت. ند تنهیا تجربید و هنیت جهیا ی  اشیت، بلکید 

ا ه و ر قای او  ر مقابل رش و  سا  و سیپس عا  برجس د و شخ  پرهیزذار بو .  انو 

 ر مبارزه  ر برابر اشغال امریکایی ها سه   عال ذر  نید. قربیانی هیای زییا ی  ا نید و 

 .هنوز ه   دمت می کنند

مولوی محند محسن هاشنی، مسئول جهیا ی والییت تخیار و  وسیت صینینی 

 : شهید مولوی صاحا می ذوید 

وند زهد، ا الص، ا الق زیبا، سخاو  و  الوری شهید مولوی نسی  اللد واقعا من

بو .  صلت  اصی ر اقت و ا الص  اشت. هنواره م بس  بو ،  داوند م عال برایش 

 .اس عدا  عالی  ا ه بو  و سخرنانی اش تاثیر  اصی  اشت

او بر اثر کیامل ا یالص  یو ، تعلیق صینیامند و روابیو حسیند بیا زعیی  امیار  

ن مال محند عنر مجاهد  اشت و مع ند مرحوم امیراملیؤمنین اسالمی مرحوم امیرالؤمنی

بو ، بناًء مسیئولیت هیای مهی  را بید او میی سیپر .  داونید م عیال بیر او رحی  بکنید و 

  دماتش را  ر بارذاه  و  قبول بفرماید.

  رحند اللد تعالی
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی   - اهللرحمه  –شهید مال یار محمد آخند ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -ه : قاری سعید نویسند

 

پرسی حیاجی  یان محنید و نواسید نییاز  -تقبلید اللید  –شهید مال یار محند آ ند 

 ر مییال ی  ۱۹۵۹اذسیت  ۲۱ ورشییدی مصیا ف بیا  ۱۳۳۸اسید  ۲۹محند بد تیاریخ 

ولسوالی  امان والیت قندهار  ر  یانوا ه  ینیدار و   ر مربوطا  روس ای مرغان کیچد

 .خ بد  نیا آمدبا رسو 

ک اب های اب یدایی را  . ینی را آغاز کر  های  ر  ی ور سال ر محند  مال یار

 ر منطقد  و  و هنچنان  ر شهر قندهار و ولسوالی های ارغسی ان و نییش  ر میدار  

مخ ل  روس ایی  واند. مال یار محنید  ر عنفیوان جیوانی قیرار  اشیت کید کو تیای 

کد مال یار محند زندذی  یو  را بیرای جهیا   ر برابیر  کنونیست ها رخ  ا . هامن بو 

 کنونیس  وق  منو .

 : آغاز جهاد در برابر کمونیسم و تهاجم شوروی ها 

میال ییار شیهید مال عبداملنان، از  رماندهان سابق جها ی زابیل و ر ییق نز یکیی 

محنید، مییی ذویید : مجاهییدین  ر کیوه چغنییی ولسیوالی ارغسیی ان والییت قنییدهار بیید 

مال محند ربانی مرکیز بیزرگ جهیا ی  اشی ند.  الحابر ذی قومندان عبدالرازق و رسک

مال یار محند تقریباً بست سالد بو  کد بار نخست با چند تن مجاهدین بد این مرکز آمد 

و از هامن جا جها   و  را بیر ضید کنونیسیت هیا آغیاز منیو  و  ر پهلیوی جهیا   ر 

 .یز  وام می  ا  رصت های میرس بد تعلیام   ینی  و  ن

مال یار محند بار نخست  ر تعرض بزرگ مجاهدین بر ولسیوالی ارغسی ان سیه  

 .ذر ت و سپس  ر مناطق مخ ل  قندهار و زابل بد مبارزه  و   وام  ا 
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قیال  مترکیز  اشی ند و  ر ام یدا   –مجاهدین  ران زمان بیشرت بر شاهراه قندهار 

 .ر نداین شاهراه بر قطار های  شنن حنلد می ک

مال عبداملنان میی ذویید : مجاهیدین  ر منیاطق مخ لی  بیر  شینن حنلید میی 

کر ند، بد ویژه  ر ام دا  شاهراه مدکور  ر مییان شیهر صیفا و قیال   ر منیاطق غشیی، 

 اران و........بد کنیین میی نشسی ند و کنونیسیت هیا را بیا تلفیا  سینگین  چیار میی 

شیهر  یا یت. زییرا « رهیای سیو  دموت»صیفا بید نیام  سا  ند. ح ی یک منطقید شیهر

 .موترهای زیا ی  شنن  ران جا حریق ذر یده بو 

حیی مجاهد ورزیده و برجس د سیه  میی د مال یار محند  ران هند عنلیا  ها ب

 ر و بعیدا  ذر ت. او  ر اس عامل راکت آر پی جی و عیار منو ن میزایل مهار   اشت

ا  د بو  و نیروهای هوایی کنونیسیت هیا نیز مهار  ی« س ینگر»میزایل های طیاره شکن 

 .را با  سارا  هنگفت مواجد سا  د بو 

 : در اسارت دشمن 

مال ییار محنید آ نید  ر اوائیل ر یی   اکیرت نجییا  ر روسی ای پیوتی  رمییان 

ذر  یار و زنیدانی شید. از   سیت عسیاکر کنونیسیتد صفا و  امان ب ولسوالی های شهر

و تعدیا و ح ی از پا آویزان شد، مال یار محنید سوی کنونیست ها  ر زندان شکنجد 

یکسال  ر قندهار زندانی ماند و باال ره  ر اثر تالش های یک موسفید و شخصیت بیا 

 .کا رهایی یا ت و  وباره بد ص  جها  پیوستکانفوذ محلی بد نام حبیا 

از ناذف د مناند کد مال یار محند آ ند  ر زمان تحریک اسالمی طالبان نیز یکبار 

 ورشییدی از سیوی  ۱۳۷۳سوی  شنن ذر  ار شد. طالبان زمانیکد  ر ماه حو  سیال 

طالبان  ر نز یکیی چهلسی ون  ر  چند نفرجنوب و جنوب غرب بر کابل حنلد کر ند، 

بید ن یجد جن  سد جانبد محارصه شدند. هامن جا مال یار محند نیز با چنید نفیر  یگیر 

روز  ر جبیل  ۴میاه و  ۶ال ییار محنید آ نید . میاسیر شداحند شاه مسعو   را  ا  ست
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الرساب زندانی ماند و باال ره  ر  و  الرام  ر تبا لد با ا را  اسیامعیل  یان و مسیعو  

 .رها شد

 :  حیث مسئول جهادیه ب

زمانیکد مال ییار محنید از زنیدان کنونیسیت هیا رهیا شید و بید صی  مجاهیدین 

د ارغسی ان  ر هیامن روزهیا بیرای برذشت، قومندان عبیدالرازق،  رمانیده عنیومی جبهی

مناطق مخ ل  ذروپ ها تشکیل  ا . مال یار محند  ر منطقد شیخزوی ولسوالی  امان 

بر عالوه از  عالیت  ر منطقید میدکور،  اوحیی ذروپ مت مقرر شد. د والیت قندهار ب

 بیر عنلییا  هیاسلسلد  عالیت های جها ی  و  را بد ساحا   یگر نیز ذسرتش  ا  و 

 . شنن  ران جا مس قر بو ند آغاز کر  ذیبزر کد قوای را ن هوایی قندهار میدا

شهید مال ییار محنید  ر هیامن عنلییا  هیا نخسی ین بیار طییاره جنگیی  شینن 

شمی م را رسنگون کر . مال عبداملنان کد شاهد آن صحند بو ، می ذوید : طییاره هیای 

میان میی کر نید. مجاهیدین جنگی  ر منطقد نز یکی میدان هوایی بر مجاهدین مببار 

مخابره مرکز  رماندهی  شنن را کش  کر ند کد بد پیلیو  هیا هیدایت میی  ا  بسییار 

اح یاط بکنید، امکیان  ار  از سیوی مجاهیدین هیدف قیرار بگیریید. امیا ییک پیلیو  

جواب  ا  کد از مجاهدین منی ترسد. هیامن طییاره پیایین آمید و مببیار  کیر . امیا  ر 

د شدن از سوی مال یار محند توسو میزایل س ینگر هدف قیرار ذر یت اثنای  وباره بلن

و رسنگون شد. پیلو  طیاره کد عبداالحد نام  اشت و حر های او را مجاهدین توسیو 

 .مخابره شنیده بو ند با یکنت هنکار  و  بد  ست مجاهدین اسیر ذر ید

رت ه مجاهدین قندهار سپس  ر منطقد ری  بر پوس د های  شینن عنلییا  ذسی

ای انجام  ا ند. مال یار محند آ ند  ر این عنلیا  نیز بد حیی مجاهد برجس د سیهی  

 .بو  و  ر ن یجد آن عنلیا ، ذلی   شنن از منطقد ری  برچیده شد

 :  جنگ بر ضد ملیشه های جبار و دوستم
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 ر سال های ا یر ر ی  نجیا، عنلیا  های جها ی  ر والیا  جنوبی هنچون سائر 

ان شد  یا  د بو  و ذلی   شینن از منیاطق  ور سیت بر اشی د شیده بیو .  ران ا غانس 

زمان شهر قال ، مرکز والیت زابل  ر محارصه مجاهدین قرار  اشیت و عنلییا  هیای 

 .قندهار نسبت بد هر زمان ا زایش یا  د بو  –مجاهدین بر رس شاهراه زابل 

ت زابل حنلد کر ند. ر یی  مجاهدین زابل و قندهار بد ذوند مشرتک بر مرکز والی

نجیا  رمانده مه  ملیشد های  ول ی عبدالجبار قهرمان را  رمان  ا  کد بیرای شکسینت 

محارصه،  و  را بد قال  برساند. ملیشد های جبار کد هنچون ملیشید هیای  وسی    ر 

والیا  جنوبی بد ماا  و جنایا  سنگین شهر   اشت و هزاران تن تفنگداران جییره 

ان جنع شده بو ند با صدها وسایو از قندهار بد سوی قال  حرکیت کیر . آن  وار  ر 

ملیشد ها هرذاه از منطقد شهر صفا ذدشت  ر منطقد جلدک مور  حنلد مجاهدین قرار 

ذر ت و از پیتوی ماند. یکی از  رماندهان جها ی قندهار مرحیوم میال محنید ربیانی 

 یار محند آ ند بر منطقید شییر علیی آ ند بد مجاهدین وریفد  ا  کد بد رسکر ذی مال

 ان ولسوالی شهر صفا کد  ر نز یکی ولسوالی  امان، قنیدهار موقعییت  اشیت حنلید 

بکنند و منطقد را  ر کنرتول  و  بیاورند. مجاهدین بر آن منطقد  شنن یورش بر نید و 

ملیشیید هییای جبییار را  ر بییین شهرصییفا و قییال  محییارصه منو نیید. شییامری زیییا ی از 

دین و ذروپ های جها ی قندهار و زابیل  ران جنی  سیه  ذر  نید. نیرب  هیای مجاه

شدیدی با  شنن  ر مناطق شهر صیفا و جلیدک رخ  ا  و بیاال ره ملیشید هیای جبیار 

کامال از بین ر ت. تنها  رمانده آن ملیشد ها توانست مو ق بید  یرار شیو . آن ملیشید هیا 

 ر بیین قنیدهار و زابیل  ر حنیال  شیدید  وباره رس باال ن وانس ند و هند عساکر شیان 

 .مجاهدین از بین ر  ند

مسئولیت مال یار محند آ ند  ر آن جن ،  ر منطقد شییر علیی  یان ولسیوالی 

شهر صفا بیو . ر قیای او  ران جنی  نییز ییک هلیکیوپرت نایامی  شینن را رسنگیون 

 ر سیاحد سا  ند و یکی را زمانی سا  بد غنینیت ذر  نید کید پیلیو   شینن اشی باها 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

136 

مجاهدین نشست کیر ، مجاهیدین حنلید کر نید و هلیکیوپرت را بید غنینیت و سید تین 

 پرسونل آن را بد اسار  ذر  ند.

مال عبداملنان میی ذویید :  رمانیده عنیومی مجاهیدین قومنیدان عبیدالرازق میی 

 واست کد آن هلیکوپرت بد مرکیز مجاهیدین  ر ارغسی ان ان قیال  ا ه شیو ، امیا چیون 

هلیکوپرتهای  شنن بسیار می چر یدند و مببار میان میی کر نید، میال ییار  ران زمان 

محند آ ند برای اینکد این هلیکوپرت از سوی مجاهدین هدف قرار نگیر   س ار  یو  

 .را بطور نشانی بر آن بست و هلیکوپرت را از شهر صفا بد ارغس ان ان قال  ا 

 ر زمس ان آن سال ملیشد هیای  ر تابس ان ملیشد های جبار قهرمان از بین ر ت و 

 وس   تالش کر ند از آن راه بگدرند. اما  ر جریان  رذیری با تلفیا  سینگین مواجید 

شدند. اما چون آب و هوا رس  بو  و شیامر مجاهیدین نییز کی  بیو ، عیده ییی از ا یرا  

 وس   توانس ند جان سا  بد  ر کنند، مال یار محند آ ند  ر  رذییری بیا ملیشید هیای 

 .س    ر منطقد کوتیزی ولسوالی شهر صفا می جنگید و 

 :  فعالیت جهادی در اطراف شهر قندهار

پس از شکست ملیشد های جبار و  وس  ، مجاهدین بیشرت مناطق اطرا ی قندهار 

را  ر کنرتول  و  ذر  ند و موجو یت  شنن تنها بید شیهر قنیدهار محیدو  شید.  ران 

هوا صور  می ذر یت و یگانید عنلییا  میؤثر شا و روزها اکامال   شنن از طریق 

 شیینن  ر برابییر مجاهییدین نیییز مببییاران طیییارا  و هلیکوپرتهییای جنگییی بییو . لهییدا 

مجاهدین میدان هوایی قندهار را محیور عنلییا  هیای  یو  قیرار  ا نید و بیرای ز ن 

میدان هوایی و جنگنده های  شنن  لگی ویژه ای تشکیل  ا ند. مسئولیت آن  لگیی 

ش مال یار محند آ ند بو . مجاهدین از یکسو بر میدان هیوایی و  ر پهلیوی آن بد  و 

بر غوند بری عنلیا  تهاجنی انجام می  ا ند و از سوی  یگر میدان هوایی بد را ذوند 

  وامدار مور   یرهای میزایل می ذر  ند.
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میزاییل را بید شیکل  ۲۰الیی  ۱۰مال یار محنید آ نید بید هنکیاری ر قیای  یو  

عیار می سا ت و سپس شار  می  ا . ذف ید میی شیو  کید نیروهیای هیوایی  مسلکی

ر ی  کنونیس ی کد مناطق روسی ایی و میر م ملکیی را هیدف قیرار میی  ا نید بیا ایین 

تک یک مجاهدین تیا حیدی زییا ی از  عالییت مانید.  ه هیا طییارا  و هلیکوپرتهیای 

قش شهید میال ییار محنید جنگی  شنن  ر  ا ل میدان هوایی از بین بر ه شد، یقینا ن

 .آ ند  رین عنلیا   اص مجاهدین مه  تر از هر کسی بو 

مال یار محند آ نید یکبیار  ر منطقید محلید جیا  شیهر قنیدهار از ناحیید شیاند 

 .ز نی شد و پس از تداوی صحت یاب شد

 :  دسیسه مشترک کمونیستان و غداران در قندهار

 یی  کنونیسیت نجییا  ر آسی اند هرذاه جها  بد منزل کامییابی نز ییک شید و ر 

 روپاشی قرار ذر ت، کنونیسیت هیا  سیسید  یگیری را روی  سیت ذر  نید. آن هیا بیا 

 .اس فا ه از  یانت یکعده غداران منطقد کوشیدند، مجاهدین واقعی بد قدر  نرسند

آنزمان،  سی د ای از مجاهیدین  ر قنیدهار کسیانی بو نید کید  ر واقعییت بسییار 

و مشییقا  زیییا ی را م قبییل شییده بو نیید. از آن جنلیید، قومنییدان  قربییانی  ا ه بو نیید

عبدالرازق، مرحوم مال محند ربانی، مرحوم مال محند عنر مجاهد، مال محند صیا ق، 

معل   دا محند، مال محند شیرین، شهید مال یار محند، شهید مال بورجان، شیهید میال 

 .ها   ر برابر کنونیس  بو ندمحند و...... می توان یا  کر .ایشان مجاهدین نامدار ج

اما ذروه  یگری بید نیام شیورای قیومی مجاهیدین بیو ، کید بیشیرت مجاهیدین آن 

شعاری، منایشی و کسانی بو ند کد از جها  برای رسییدن بید قیدر  و اهیداف  نییوی 

اس فا ه می کر ند. چهره های مطر  آن ذروه ذل آغا شییرزیی،  یان محنید مجاهید، 

یر اللی،  ضل الدین آغا، حامد آغا و.....بو ند. ایشان سه   اصی اس ا  عبدالحلی ، ام

 ر جها  بر ضد کنونیست ها نداش ند، اما با اس فا ه از نیام جهیا  کنیک و سیال  میی 

 .ذر  ند و مشغول ذروه بازی و قوم پرس ی بو ند
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زمانیکد شهر قندهار هنوز  ر  ست کنونیسیت هیا بیو ، ایشیان بیا  ولیت روابیو 

ند و ح ی ذف د می شد کد با اس خبارا  ر ی  ش ا م هر روز  یید و باز یید مخفی  اش 

 می کر ند و کنونیست ها را  شنن  و  منی  انس ند. 

هرذاه ر ی  کنونیس ی  رک کیر  کید  یگیر منیی توانید سیلطد  یو  را بیر شیهر 

بکنید قندهار  وام بدهد، بد والی قندهار جرنال اکرم وریفد  ا  شهر را بد ذوند ای ترک 

کد مجاهدین واقعی کد کنر کنونیست ها را شکس د بو ند بد قدر  نرسند. جرنال اکرم 

با هامن قومندان های مجاهدمنا مخفیاند متا  ذر ت و ناذهان متام ا اره قندهار را بید 

 آن ها سپر .

آن قومندان های قیدر  طلیا، ا ارا  و منیاطق شیهر قنیدهار را  ر مییان  یو  

میدان هوایی را ذر ت، کسی بیر مقیام والییت قبضید کیر  و کسیی تقسی  کر ند. کسی 

 ا ل قومندانی امنید و قول ار و شد. هند مجاهدین واقعی شهر قندهار بییرون از شیهر 

 ر جبها  جها ی باقی مانده بو ند. شهید مال یار محند آ ند  ران اثنا غونید بیری را 

مجاهدین  و   ر هیامن غونید جیا  ر نز یکی میدان هوایی قندهار   ح کر ه بو  و با 

 .بجا شده بو 

از هامن روز، بی نانی و هرب و میرب  ر شیهر قنیدهار و اطیراف آن آغیاز شید. 

قومندان های کد  و  را مجاهدین می نامیدند با هنیدیگر  سیت و ذریبیان شیدند. نید 

ز ی، تنها  ر میان  و  جنگیدند بلکد  ر برابر مر م نییز بر یور  راملانید  اشی ند. از  

رهزنی،  سا  و هیچگوند ماا   ریز نکر ند و  سیا  بیی پیشییند ای  ر قنیدهار حیاک  

شیید. بییاال ره  سییا  روز ا ییزون آن هییا مجاهییدین واقعییی قنییدهار را وا ار سییا ت تییا 

 تفنگداران  و رس را از شهر قندهار بیرون برانند و منطقد را آرام بسازند.

 : یکجا شدن با تحریک اسالمی طالبان 

زمانیکد تحریک اسالمی طالبان بد رسکر ذی مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنر 

مجاهد از قندهار آغاز شد، مال یار محند  ر نز یکی میدان هیوایی قنیدهار  ر منطقید 
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غوند بری با مجاهدین  و  مس قر بو . هرذاه تحرییک بید ولسیوالی  نید رسیید، او بید 

ریک مرحیوم امیراملیؤمنین میال محنید عنیر اسا  شنا ت کد از ذدش د با بزرذان تح

مجاهد و مال عبدالغنی برا ر  اشت، با ایشان  ید و  ر مجلسی کد مرحیوم میال محنید 

ربانی و مال عبداملنان ه  حضور  اش ند با متام مجاهدین و امکانا   و  بد تحریک 

 .اسالمی طالبان پیوست

ری بو  کد والیا  زابل، شهید مال یار محند آ ند پس از   ح قندهار شامل لشک

غزنی، ور ک ولوذر را   ح کر . او  ر حنلد اول بر کابیل از سیوی احنید شیاه مسیعو  

ذر  ار شد و هرذاه رهایی یا ت  وباره بد  دمت ا امد  ا . هرذیاه هیرا   ی ح شید بید 

 .حیی والی هرا  تعیین شد

شهر هیرا  و وضعیت هرا   ران زمان بسیار م شنج بو . ا را  اسامعیل  ان  ر 

اطراف آن نفوذ زیا ی  اش ند.  شنن هنواره  ر تالش حنلید بیو ، از طیرف شیا  ر 

بخش های مخ ل  شهر هرا   یرهای هوایی می کر ند و می کوشییدند مجاهیدین را 

رساسیند سا  د و وا ار بید عقیا نشیینی بسیازند. امیا میال ییار محنید آ نید بیا کیامل 

شار های  شنن تسلی  نشد و ند ه  بد هشدار های شجاعت و اس قامت مقابلد کر ، بد  

آن ها اهنی ی  ا . وضعیت هرا  بد تدریج کنرتول و نورمال شد و تحرکا   شینن از 

 .بین ر ت

شهید مال یار محند آ نید  ر زمیان مسیئولیت  ر والییت هیرا  بسییار کارهیای 

ش کییر . عنرانییی نیییز انجییام  ا . او بییرای بازسییازی مسییجد تییاریخی جییامع هییرا  تییال 

هنچنان تعدا  زیا ی از سا  امن های تیاریخی و  ول یی، مسیاجد، میدار  و امیاکن 

عام املنفعید را بازسیازی و تیرمی  منیو  و ییک مسیجد جیامع  ر مقیام والییت هیرا  

 .سا ت

شهید مال یار محند آ ند پیس از هیرا ، والیی غزنیی تعییین شید.  ران جیا نییز 

جریان مسئولیت  ر غزنیی، بیا مدرسید تیاریخی کارهای زیا ی انکشا ی انجام  ا .  ر 
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عالقد  اصی  اشت، بد احوال پرسیی طلبیای آن « نوراملدار   اروقید»ولسوالی شلگر 

 مدرسد می ر ت و آن ها را کنک می منو .

اذر چد روند آموزشی مال یار محند آ ند بد سبا مشاغل جها ی نا متیام مانیده 

 .مدار   ینی بسیار محبت  اشتبو ، اما تا ا یر عنر با عل ، علام و 

مال عبداملنان آ ند می ذوید ؛ مال یار محند آ ند چنید صیفا  بیارز  اشیت : 

شخصت جوا  بو  و بر مجاهدین و مر م میرتبو بید  یو  بید سیخاو  پیول میی  ا ، »

هیچگوند تعصا قومی یا ر اقت بازی نداشت، اذر با کسی جنجال ه  می کیر  عقیده 

چند لحاد چنان بر ور  می منیو  ذوییا واقعید ای رخ نیدا ه  منی ذر ت، بلکد پس از

باشد.  لیر و با اس قامت بو ، م قی و بیر نفیس  یو  حیاک  بیو  و از بیدا القی بسییار 

 .نفر   اشت

 :  شهادت

زمانیکد مال یار محند آ ند  ر غزنی والیی بیو ، ا یرا  حیزب وحید   ر شیامل 

ال یار محند  و ش بید صیحند جنی  غزنی بر ولسوالی  واجد عنری حنلد کر ند. م

ر ت و هامن جا  ر منطقد قییاق  ره ولسیوالی  واجید عنیری  ر نیرب  بیا ا یرا  حیزب 

هجری قنیری سیاعت  واز ه و نیی  روز  ر اثیر اصیابت  ۱۸/۵/۱۴۱۹وحد  بد تاریخ 

 .سالگی بد شها   رسید ۳۹مرمی ثقیل ماشیندار بد سن 

ان قال  ا ه شید و  ر قربسی ان مشیهور جسد شهید مال یار محند آ ند بد قندهار 

 .شهدای آن والیت بد  اک سپر ه شد

اوال  بید  نییا مانید، بیرا ران و ر قیای جهیا ی او  ۶از شهید مال یار محند آ نید 

هنوز ه  مسیر شهید مال یار محند آ ند را  نبال می کنند و  ر روند جهیا ی  ر برابیر 

  تهاج  امریکایی ها نقش مؤثری  ارند.
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گ  - اهللرحمه  –شهید مال محمد نعیم انفذ اهی هب زندگی و کارانمه اهی ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

مبارزه های اسیالمی  ر حقیقیت مرهیون و میدیون جانبیازی هیا و کارنامید هیای 

قهرمانانی است کد ذننام هس ند و با نام و شخصیت و زندذی آن ها ما آشنایی نیداری . 

ن یک واقعیت است کد صفحا  تاریخ معنوالً شخصییت هیای مشیهور و نامیدار را ای

محور قرار می  هد و قهرمان های ذننامی را  راموش می کند کد  ر انقالب و حامسید 

 . آ رینی ها نقش اول و کلیدی  اش د اند

این قهرمانان اسالم اذر چد نام و نشان  نیوی ندارند، اما باور  اری  سیه  ا یروی 

شان باالتر و زیبا تر از  یگران  واهد بو . زیرا عبا   و طاعت  و  را  الصاند یعنیی 

 -بدون شائبد ریا، شهر  و  و منایی بد بارذاه پرور ذیار پییش میی کننید. رسیول اللید 

نیز این سپاهان ذننام و نا آشنای اسیالم را میژ ه  ا ه و مقیام آن  -صلی اللد علید و سل  

 :  ر حدیی مبارک آمده استها را س و ه است. 

طوىب لعبد أ د بعنان  رسد ِف سبهل اللد أشیعی رأسید مغیربة قیدماه، إن كیان ِف 

الحراس  كان ِف الحراس ، وإن كان ِف الساق  كان ِف الساق ، وإن اسی أذن   يیؤذن لید، 

 . وإن شفع   يشفع شرواه البخاریم

ا میی ذییر ، آشیف د میی باشید مژ ه با  برای بنده کد لجام اسی  و  را  ر راه  د

موهای رس او، غبار آلو  می باشد پاهایش، اذر بیرای پهیره وریفید  ا ه شیو  پهیره میی 

کند و اذر بد حصد پایانی لشکر  رس ا ه شو  آنجا می رو  و  دمت میی کنید، شچنیان 
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ذننام و نا آشنا می باشد کدم اذر اجازه بخواهد اجازه  ا ه منی شو  و اذر بیرای کسیی 

 . ارش بکند پدیر  د منی شو سف

قیام امار  اسالمی  ر ا غانس ان واقعد بیزرگ و شیگفت آوری  ر جهیان معیارص 

بو . مسلامن ها پس از چند  هید، حاکنییت نایام واقعیی اسیالمی را  ر روی زمیین بید 

چش  رس مشاهده کر ند. بسیار جوان های م عهد بیرای رسییدن بید ایین آرمیان مقید  

ان منو ند. امکان ندار  سوانح هند آن کسانی را کد مر انید وار وار  جانهای  و  را قرب

میدان معرکد شدند و حامسد آ ریدند جنعآوری و تدوین منو . امیا بایید بکوشیی  ییا  

آن شهیدان ذننام راه حق را هنواره  ر سیند های  و  محفوع نگد  اری . زییرا آن هیا 

بیاری منو ند، اما باملقابل هیچ  ونبهیای ذلشن اسالم را با قطرا  و امواب  ون  و  آ 

 .  نیوی نگر  ند

بیائید،  قایق چندی بد یا  رسقا لد آن شهدای ذننیام بیروی  و زنیدذی و کارنامید 

 های آن  رمانده جوانسال را مطالعد بکنی .

 : شهید مال محمد نعیم نافذ رحمه اهلل 

عید جیان  ر سیال مال محند نعی  نا د پرس حاجی ذل محند و نواسید مرحیوم سی

میال ی  ر روس ای شیره  ر مربوطا  ولسوالی  اص ارزذان والیت ارزذیان  ر ۱۹۷۲

یک  و مان  یندار بد  نیا آمد. آوان کیو ک سیالی را  ر روسی ای  یو  سیپری کیر . 

ال  با را از امام مسجد آمو ت و سپس بد ترینکو ، مرکز والیت ارزذیان ر یت و  ر 

امل یک مدرسد  ینی شد.   ران جا یکسیال  ر   وانید و روس ای بد نام چرمس ان ش

سپس بد منطقد هزاربوز ولسوالی  ایچوییان، زابیل ر یت و  ر ییک مدرسید محلیی آن 

 . منطقد بد  رسهای  ینی  و   وام  ا 

هرذاه قشون رسخ شوروی بر ا غانس ان یورش آور  و باملقابیل جهیا  و مقاومیت 

بید منطقید مسیل  بیاغ  -رحنید اللید  –وا ه شهید نا ید مسلحاند ا غان ها آغاز ذر ید.  ان

شبلوچس ان، پاکس انم هجر  کر نید و زنیدذی مهاجرانید را  ر ییک کنیی مهیاجرین 
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آغاز منو ند. مال محند نعی  نا د کد تیازه بید جیوانی رسییده بیو   ر میدار  مخ لی  

 رجید  بلوچس ان بد  رسهای  ینیی  یو  ا امید  ا  و ک یا  نیون را تکنییل منیو ه بید

موقوف الید رسید. او  ر مسل  باغ، کوی د، رس اب و مناطق  یگر نیز  اسی ا ان جیید و 

 . مشهور وقت زانوی تلند نها  و از ا ا ا  آن ها بهره یاب شد

شهید نا د  ر سال های ا یر جها  بر ضد شووری، نخس ین بار  ر عنلیا  هیای 

مال محند شفیق آ ند  یدما  جها ی سه  ذر ت و  ر جبهد  رمانده مشهور ارزذان 

 . جها ی انجام  ا 

 : شمولیت و خدمت در تحریک اسالمی طالبان 

زمانیکد طالبان بولدک را   ح منو ند، مال محند نعی  نا د بیا طالبیان یکجیا شید. 

هرذاه قندهار   ح شد و تشکیال  طالبان بد سوی والیا   یگر  رس ا ه می شید، او بیا 

. بیشرت قومندان های پیشین جها ی ارزذان بد  اعید طالبان یک تشکیل بد ارزذان ر ت

لبیک ذف ند و با تحریک اسالمی یکجا شدند. اما تنهیا سید قومنیدان هیر ییک محنید 

نبی، معل  عبدالخالق و ا رت محند بد مقاومت پر ا  ند.  ر  رذییری کید بیا آن هیا  ر 

د بید حییی ذیروپ متی مربوطا  ترینکو ، مرکز ارزذان رخ  ا  مال محند نعی  نا ی

سه  ذر ت. مال محند نعی  نا د پس از   ح ارزذان از سوی بزرذان تحریک قومنیدان 

 . امنید ولسوالی  هراوو  مقرر شد

مال محند نعی  نا د شامل لشکری بو  کد بد سوی غزنی و کابل پیتیوی کیر . او 

سییاب و  ر جنگهای غزنی، میدان ور ک و لوذر سه  ذر یت. هرذیاه شیهرک چهیار آ 

بعضی مناطق جنوبی شهر کابل  ر کنرتول طالبان  رآمید، مسیئولیت  رقید ریشیخور بید 

شهید نا د سپر ه شد. او یکروز با شامری از ر قای  و   و   اعی طالبیان را نایار  

می کر  کد ناذهان  ر اثر اصابت مرمی هاوان بد شید  ز نیی شید و بیرای تیداوی از 

 . ساحد جن  ان قال  ا ه شد
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انیکد او پس از شفایابی  وباره بد ص  جها  حارض شد، هرا    ح شیده بیو  زم

و  رذیری  ر مربوطا  با غیس جریان  اشیت، او بید  رمیان مرحیوم امیراملیؤمنین بید 

 .  و   اعی با غیس  رس ا ه شد و مسئولیت کنربند بد او سپر ه شد

یاب آمید و تیا شهید نا د پس از اینکد چند مد   ر با غیس مانید بید چهیار آسی

  ح کابل  ر  و   اعی چهار آسیاب  دمت منیو . بیاال ره طالبیان از مییدان شیهر، 

چهارآسیاب و پلچر ی بد کابل یورش بر ند و  ر ن یجد جن  سید طر ید کنربنیدهای 

 .   اعی  شنن را شکس ند و  اتحاند وار  کابل شدند

  :خدمات نظامی در شمال کابل 

سنگر شهید مال محند نعی  نا د، می ذوید : شهید نا ید مال عبدالحنان، ر یق و هن

پس از   ح کابل، مسئول منطقد شکر ره کابل مقیرر شید. سیپس بیرای چنید مید  بید 

 . والیت کاپیسا ر ت و پس ازان  ر  و   اعی بگرام مشغول  دمت شد

او می ا زاید : هرذاه مسعو  عنلیا   و  را برای باز پس ذیری کابل آغیاز کیر ، 

بان  ر اس قامت بگرام تا منطقد کاریز مییر عقیا نشیینی کر نید، از سیوی  یگیر  ر طال

شکر ره نیز  رذیری های شدید جریان  اشت، وزیر   یاع کشیور شیهید میال عبیداللید 

آ ند  ر هامن وضعیت حسا  بد  و جن  آمد و مال محند نعی  نا ید را  رمیان  ا  

د شکر ره ر ت و پس از چند روز پیتوی کد بد  و شکر  ره برو . او با ر قای  و  ب

های  شنن م وق  شد. او مد  زیا ی  ران جا ماند و تقریباً  ر هنید عنلییا  هیای 

 . شاملی سه  ذر ت

شهید مال محند نعی  نا د  ر اثنای کد  ر شاملی و قندوز وریفید جهیا ی انجیام 

اما چون هنیواره  ر  می  ا  مسئولیت قول ار وی منرب سد ذر یز را نیز بد عهده  اشت.

 و های جن  می بو  مسئولیت او را بد نیابت او شهید مال عبداملنان و سیپس شیهید 

 .  مال پای محند بد پیش می بر 
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 :  رفتن به قندوز

میییال ی تحییوال  بزرذییی  ر شییامل ا غانسیی ان رخ  ا . ۱۹۹۷ ر مییاه مییی سییال 

البان بد هنراهی او بد شینول  رمانده مشهور شامل جرنال مالک با طالبان یکجا شد و ط

مزار رشی  چندین والیا  شامل را بد کنرتول  و   رآور ند. هنچنان لشکر  یگری 

طالبان از طریق تونل سالن  بد بغیالن رسیید و شیهر پلخنیری را  ی ح کیر . امیا هرذیاه 

جرنال مالک غدر کر ، والیا  شاملی از  سیت طالبیان  یارب شید و بید تعقییا آن، 

وان هجیوم بیر ه سیالن ، جبیل الرسیاب و چاریکیار را  ر کنیرتول  یو  مسعو  بیر پیر 

 رآور . هامن بو  کد هزاران تن طالبان  ر بغالن محارصه شدند. طالبان بد حیی یگانید 

راه نجا  بر قندوز حنلد کر ند و بد هنکاری قومندان های محلیی، شیهر قنیدوز را بید 

 . ندوز با کابل راه هوایی پیدا کر ندکنرتول  و   رآور ند و از طریق میدان هوایی ق

طالبان کد  ر مرکز قندوز  ر ساحد بسییار کوچیک محیارصه بو نید هیر لحاید از 

تخار، بغالن و سننگان آمیاب حنیال  مخالفیان قیرار میی ذر  نید و  ر رشاییو بسییار 

 شوار شا و روز  و  را سپری می کر ند. کسی امید نداشت کد ازان محارصه نجیا  

ا بر چنین وضعیت  شوار کسی منی  واست بد قندوز بیرو . میال محنید نعیی  یابد و بن

نا د کد  ران شا و روزها  ر منطقد شکر ره مشغول وریفد بو  از سیوی زعیی  امیار  

اسالمی مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد مؤر  شد تا بد قندوز بیرو . او بیا 

 . مسئولیت بزرگ را بد  وش ذر تکامل اطاعت بد  رمان امیر لبیک ذفت و این 

مال عبدالحنان می ذوید : شیهید میال محنید نعیی  نا ید ر قیای  یو  را  ر کابیل 

یکجا طلا کر  و بد آن ها ذفت : مؤر  شده ام کد بد قندوز بیروم، از مییان شیام هیر 

کسی آما ه است و بد رضای  و  با من بد قندوز می رو   وشحال می شوم. اما هرذیز 

ست کد ح ام بروید.  ران  رصت تنها یاز ه نفر آما ه شیدند کید او را هنراهیی اجبار نی

بکنند. شهید مال محند نعی  نا د بیا هیامن ییاز ه نفیر از طرییق طییاره بید قنیدوز ر یت. 
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سپس هرذاه مسئول جبها  قندوز شهید مال  ا اللد آ ند بد کابل برذشت، شیهید نا ید 

 . مقرر شد بجای او بد حیی مسئول عنومی مجاهدین

مولوی امیر  ان م قی، وزیر پیشین تعلی  و تربید ا غانس ان و رئییس کنیونی   یرت 

مقام رهربی امار  اسالمی، کد  ران لحاا   شوار و ناذوار  ر  طوط جها ی قندوز 

شهید مال محنید نعیی  بسییار منی اِ   یوب بیو  و  ر »مشغول  دمت بو . می ذوید : 

ت. احنید شیاه مسیعو   ر اثنیای محیارصه قنیدوز تیالش امور حربی بسیار مهار   اش

 اشت طالبان را  ر قندوز از بین برب . موجو یت طالبیان  ر قنیدوز مسیعو  را از حنلید 

ذسرت ه بر کابل باز می  اشت. زیرا بسیاری از نیروهیای او  ر قنیدوز مرصیوف جنی  

طالبیان تنی  تیر  بو ند. مسعو  و ر قای او هر لحاد می کوشیدند ساحد محارصه را بر

بسازند. اما مال محند نعی  نا د کد مر اند وار بد مقاومت و جنگهای تعرضی  یو   وام 

می  ا  ند تنها عقا نشینی نکر  بلکد  ر حیال پیتیوی بیو . از هنیین بیو  کید سیاحد 

 محارصه روز بروز ذسرتش و ذشایش می یا ت.

 وِب مخیابراتی سیا  د مولوی امیر ان م قی می ذوید : مال محند نعی  سیس   

بو  کد بسیار کامیاب و هنیشد  عال بو . او شخ  پرکار و م حرک بو  و بیشیرت روزهیا 

هژ ه الی بست ساعت کار می کر . هنواره از  طهای جن  مراقبت و ناار  می کر  

 . و  ر برابر حنال   شنن هر لحاد آما ه و  عیار بو 

د  ر قندوز یکجا بو ، میی ذویید : طالبیان مال عبدالحنان کد با مال محند نعی  نا 

بد رسکر ذی مال محند نعی  نا د ولسوالی اشیکنش شتخیارم ، برکید شبغیالنم و چنیدین 

 . مناطق  یگر را   ح منو ند و پیروزی های بزرذی را بدست آور ند

 :  شهادت

میال ی، مال محند نعی  نا د پیس از مسیئولیت طیوالنی  ر قنیدوز ۱۹۹۹ ر سال 

بد کابل  واس د شد و مسئولیت جنگی شاملی کابیل بید او سیپر ه شید. ایین بیار   وباره

مخالفین عنلیا   و  را از مربوطا  کاپیسا آغاز کر نید و باملقابیل میال محنید نعیی  
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نا د بر پوس د های مخالفین  ر تگاب و نجراب حنلد منو . مخیالفین  ر مسییر منطقید 

ر قیایش تیالش  اشی ند راه را تصیفید منیو ه  ماین  رش کر ه بو ند. مال محند نعیی  و

پیتوی بکنند. یکروز  ر اثنای کید میاین پاکیان مرصیوف پاکسیازی راه بو نید و میال 

محند نعی  با ر قای  و   ر کنار راه من ار ایس ا ه بو ند ناذهان یک میوتر  و میلید بیا 

اثیر اصیابت یک ماین تصا م کر ، انفجار بزرذیی رخ  ا  و میال محنید نعیی  نا ید  ر 

 . چندین چره جا بجا بد شها   رسید. انا للد و انا الید راجعون

سالگی جام شیها   را نیوش جیان منیو  و  ۲۷شهید مال محند نعی  نا د بد سن 

 . جسد او  ر منطقد چرمس ان  ر مربوطا  مرکز والیت ارزذان بد  اک سپر ه شد

 : شخصیت و خاطره ها 

بخش اعا  عنر  و  را  ر تعل  و جهیا   -بلد اللد تق –شهید مال محند نعی  نا د 

سپری کر ه بو .  وس انش می ذویند ؛ او  ر هر  و عرصد، اس عدا  عیالی  اشیت و بیر 

 عالوه از لیاقت علنی بد شجاعت و تدبیر  وب نیز مجهز بو .

مولوی امیر  ان م قی می ذوید : او ا الق حسند  اشیت و بزرذیان را بسییار ارب 

و قدر انی می منو . چنان  اکسیار و م واضیع بیو  کید یکیروز  ر اثنیای می ذداشت 

 رذیری شدید با  شنن  ر منطقد بنگیی شتخیارم بید صیحند نیرب  رسیید،  یی الفیور  ر 

مخابره ها صدا بلند شد کد نا د رسید. این رس و صدا  ر مخیابره هیای  شینن نییز نتی 

پا بد  رار ذداشیت. شیهید نا ید کید شد.  شنن با شنیدن این  رب کارزار را ترک کر  و 

متام این جریان را می شنید و می  ید، بی ا  یار اشک ریخت و ذفت : من چد کسیی 

هس  ، پرس یک غریا هس  ، مگر اینکد بیا صی  حیق یکجیا شیده ام و پرور ذیار از 

  برکت حقانیت آن،  شنن را مرعوب سا  د است.

  نا د، می ذوید : مال محنید نعیی  مال ولی جان، برا ر  ور  شهید مال محند نعی

با بیت املال بسیار اح یاط می کر  و پول بیت املال را بدون اجازه  ر  اند رصف منیی 

 . کر 
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او می ا زاید : آن زمان بسیار  قیر و تنگدست بو ی . یکبار بد مال محنید نعیی  از 

 ارم و میی  مشکل اق صا ی شکایت کر م. او ذفت : پول زیا ی بیت املال را بیا  یو 

توان   ر حوائج شخصی  و  رصف بکن ، اما از  داوند م عال می ترس ، اذیر حیرف 

مرا قبول  اری هنین زندذی  قیراند بهرت است. اذر این پول را بدون اجیازه  ر رضور  

های شخصی  و   رب بکنی   ر روز قیامت برای ما بد آتش سوزان تبدیل میی شیو . 

هرذاه بد  اند می آمد، پولی را کد از سیوی بزرذیان امیار  مال ولی جان می ذوید : او 

اسالمی برای مصارف  اند اش جداذاند  ا ه می شد، برای مین میی  ا  و میی ذفیت : 

 . این پول برای  رب  اند  ا ه شده است

پس از شها   مال محند نعی  نا د، یکینت از ر قیای جهیا ی و صینینی او میال 

. مال عبدالرزاق نیز بد نا د شهر  یا یت و کارنامید هیای عبدالرزاق بد جای او مقرر شد

بزرذی انجام  ا . مال عبدالرزاق نا د بنیا ذدار جها  و مبارزه  ر برابیر امریکیایی هیای 

اشغالگر  ر والیت ارزذان بو  و وی باال ره  رین راسی ای جهیا  و مقاومیت بید منیزل 

رابر امریکایی ها بد مبارزه مسلحاند شها   رسید. اما ر قا و هنسنگران او هنوز ه   ر ب

  و بر حق  و   وام  ا ه اند. رحنهام اللد .
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی   - اهللرحمه  –شهید مولوی محمد سرور حق رپست ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

ق اسیت. تاریخ اسالم رسشار از  اطرا  و رویدا های رو  پیرور پییروان راه حی

امت اسالمی  ر هر مرحلد تاریخ، جوانانی را  ر آغوش  و  پرورانده اسیت کید بیرای 

 ین و مع قدا  شان از متام  ارایی  نیوی  و  ذدش د اند. جیوانی، امیید و آرزوهیای 

 نیا، عزیزان، وطن آبایی و هیر آنچید انسیان بید آن  ر  نییا  لبسی گی  ار ، تنهیا بیرای 

دی  یین اسیالم قربیان منیو ه انید و  ر هنیین راسی ا  ر عیا  رضای پرور ذار و رسبلن

 .غربت جام های شها   را نوشیده اند

اذر ما  ر رسارس جهان اسالم، از ترکس ان تا کابل و قسطنطنید و اندلس، مزارا  و 

مقابر صحابد کرام رضیی اللید عینه  را میی بینیی ، ایین حقیقیت را  رک میی کنیی  کید 

سانی بو ند کید وطین،  یانوا ه و عزییزان  یو  را  ر راسی ای نخس ین سپاهان اسالم ک

 دمت بد  ین مقد  اسالم ترک منو ند و مرِگ غربت و ذننامی  ر وطین هیای  ور 

 و نا آشنا را برای  و  ا  خار  انس ند.

 ر قرن های ا یر نیز جوانانی  ر امت اسالمی بو ه اند کد بید آرمیان ر عیت  یین 

بد رتبد شها   رسیدند. مجاهد بزرگ هند سیید احنید شیهید اسالم  ور از اوطان  و  

و ر قای او مجاهدین پر ا  خاری بو نید کید بید نییت جهیا  و رسبلنیدی  یین از وطین 

پدری شان بریلی، هند هجیر  منو نید و سییند، بلوچسی ان، کابیل و پشیاور را پینیو ه 

   را نوش جیان باال ره  ر کوه های باالکو   ر رویارویی با سیک ها جام های شها

 منو ند.
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 ر  وران جها  ا غان ها  ر برابر شوروی پیشیین، مجاهیدین کید از جهیان عیرب 

برای ایس ا ذی  ر پهلوی برا ران مسلامن  و  بد ا غانس ان آمدند، قربسی ان بیزرگ آن 

ها  ر نز یکی مرز طور    ر منطقد شنشیا  بییانگر هنیین واقعییت اسیت کید جامعید 

 ر ان جان نثار و  داکار  الی و تهی نبو ه است.اسالمی هیچگاه از م

 ر زمان حاکنیت امار  اسالمی، بیشرت والیا  کشور  ر سلطد طالبان قرار ذر  د 

بو . اما  ر شامل رشق کشیور، بسییاری از سیاحا  والییت هیای تخیار و بد شیان بید 

نامید پیر  ست مخالفین باقی مانده بو . اما علام و طلبیای مجاهید تخیار و بد شیان کار 

ا  خار صدر اسالم را  ر صحند عنل بید منیایش ذداشی ند و  صیل  یگیری از ایثیار و 

قربانی را  ر تاریخ زرین اسالم ثبت منو ند. آن ها  ر حالیکد  اند های بیشرت شیان  ر 

ساحا  زیر کنرتول مخالفین بو ، زندذی بی  امنان اما زیر چرت ناام اسیالمی را قبیول 

اقت و م انت ورائ  جها ی را  ر صی  امیار  اسیالمی انجیام کر ند و با کامل صد

 ا ند،. ح ی شهدای طالبان تخار و بد شان از  و  قربس انی  ر والییت لیوذر  ارنید. 

هنچنان طالبان زیا ی این والیا   ر مبباران مدرسد م د چیند ش وستم، ذلگون کفن 

 .از  یار اجنبی بد لقای پرور ذار ش ا  ند

را  ر سطور ذیل  دمت شام قرار می  هی  کد جیوانی اش را  ر  سوانح قهرمانی

راه های عل  و جها  بد مسا ر  سپری منو  و باال ره  ر عا  مسیا ر   ر مببار میان 

 امریکای طاغو  بد مقام شها    ائز ذر ید.

 :  شهید مولوی محمد سرور حق پرست

 ۱۳۵۱راب  ر سیال پرسی مییز  -تقبلید اللید  -شهید مولوی محند رسور حق پرست 

 ورشیدی  ر ولسوالی منک آب والیت تخار  ر یک  انوا ه م دین و علی   وسیت 

بد  نیا آمد. او هنوز  ور سال بو  کد کنونیست ها قدر  ا غانس ان را بد  ست ذر  نید 

و بد تعقیا آن، شوروی هیا ییورش آور نید و باملقابیل جهیا  و مقاومیت مسیلحاند  ر 

 .ذر یدرسارس ا غانس ان آغاز 
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امیا محنیید رسور  ر هییامن سییالهای  شییوار جهییا  و انقییالب، راه آمییوزش علییوم 

اسالمی را ان خاب کر .  رسهای اب دایی را نز  مولوی صاحا عبدالرشیید  ر روسی ای 

 و   واند. سپس بد ولسوالی بنگی ر ت و  ران جا نز  مولوی صاحا ضیاء الیرحنن 

الی  ر ار سفر کر  و بعضیی ک یاب هیا را نیز  مدنی زانوی تلند نها ، پس ازان بد ولسو 

 .مولوی صاحا عبدالحلی   ر منطقد نهرآب  واند

 : سفر طوالنی در جستجوی علم 

حوزۀ شامل رشق کشور از ذدش د هیا مرکیز علی  و  رهنی  شینر ه میی شیو  و 

باشندذان آن اش یاق  اصی با حصول عل   اش د اند.  ر زمان جهیا  بیر ضید شیوروی 

نیز شاهد جنگهای شدید بو . اما  رزندان بد شان و تخار بیا طیی مسیا ت  این والیا 

هییای طییوالنی و عبییور کییوه هییای آسییامن تییراش هنییدوکش  ییو  را بیید منییاطق  یییرب 

پخ ونخوا، کراچی و  یگر ساحا  پاکس ان می رسیاندند، تیا  ر میدار  آن کشیور بید 

مانیکد  س ار  راغت را بد  راذیری علوم  ینی مشغول شوند. این شاذر ان علوم قرآنی ز 

 .رس می منو ند، بد  اند های شان بر می ذش ند

 ۱۳۶۴مولوی محند رسور حق پرست نیز از جنلد مش اقان علی  بیو . او  ر سیال 

 ورشیدی برای حصول علوم  ینی بد پاکس ان سفر کر ، نخست  ر منطقید  ییر،  ییرب 

الیرحنن میدنی اک سیاب پخ ونخوا سکونت ذزید و باز هی  از مولیوی صیاحا ضییاء 

 یض منو . سپس بد منطقد سوا  ر ت و م باقی ک ا  نون را نز  شیخ صاحا حبییا 

اللد، شیخ صاحا محند زکریا، شیخ صاحا عبدالشیکور وشییخ صیاحا عبیدالخالق 

 . واند

مولوی حق پرست صاحا  رجد تکنلد را  ر  ارالعلوم سییدو رشیی  شسیوا م 

ران مدرسد بد پایان رساند و  س ار  ضیلت را بد رس  واند و سپس  وره حدیی را نیز  

منو . او از طلبای زیرک و با اس عدا ی بو  کد  ر پهلوی تعل ، ک اب های مخ لی  را 

 .بد طلبا  ر  نیز می ذفت
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 : خدمت در امارت اسالمی 

شهید مولوی محند رسور حق پرست از عاملان جید و چهره هیای مهی  جهیا  و 

والیت تخار بو . هرذاه تحریک اسالمی طالبیان رهیور کیر ،  نهضت اسالمی  ر سطح

او با چند تن از ر قای  و  بیا تحرییک یکجیا شید و سیپس  ر بخیش هیای مخ لی  

 . دما  ملکی و ناامی انجام  ا 

شهید حق پرست بر عالوه از  دما  ناامی  ر  طوط جها ی، بد حیی معیاون 

انیکد مولوی صاحا ضیاء الیرحنن میدنی والیت پروان و لوذر نیز وریفد انجام  ا . زم

والی پروان بیو  حقپرسیت صیاحا بید حییی معیاون والییت کیار میی کیر . آن زمیان 

جنگهای شدید  ر پروان جریان  اشت و مخالفین بد ذوند پیه  حنال  تعرضی انجیام 

 .می  ا ند. اما شهید حق پرست با کامل  الوری وریفد  و  را اجرا می کر 

ت صاحا معاون والیت لوذر مقرر شد و هنزمان  یدما  سپس شهید حق پرس

 .ناامی نیز انجام می  ا 

 :  شهادت

چنیید هف یید پییس از آغییاز تهییاج  اشییغالگران امریکییایی بییر ا غانسیی ان، زمانیکیید 

مجاهدین  ر حال عقیا نشیینی از کابیل و شیهرهای  یگیر کشیور بو نید، شیامری از 

نید. طییارا  امریکیایی  ضیای مجاهدین  ا لی و عرب بد سیوی والییت  وسیت ر  

منطقد را احاطد کر ه بو ند و مسلسل می چر یدند. تعیدا  زییا ی از مجاهیدین بیرای 

 سپری کر ن شا بد مدرسد نورالقرآن م د چیند  ر غرب شهر  وست ر  ند.

مولوی محند رسور حق پرست نیز بیین آن هیا بیو . مجاهیدین و میر م محیل  ر 

جد جامع مدرسید نیور القیران مشیغول منیاز تیراویح شا اول ماه مبارک رمضان  ر مس

بو ند کد ناذهان طیارا  امریکایی مببار مان کر ند و  ه هیا تین مسیلامن هیای رس بید 

 .سجده و مجاهدین را بد شها   رساندند
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شهید مولوی محند رسور حق پرست نیز از جنلدء شیهدای  وشیبخ ی بیو  کید 

رمضان،  ر مببار میان امریکیای طیاغو    ران لحاا   شوار  ر اثنای عبا    ر ماه

 .مالوماند بد شها   رسیدند. انا للد و انا الید راجعون

آن جوان نورانی کد  ر تالش حق و برای قیام ناام اسالمی  انید و قریید  یو  را 

ترک کر ه بو ،  ر عا  ذننامی بد سعا   شها   نائل ذر ید و بیا تعیدا   یگیری از 

 .س ان   ن شدشهدای مسا ر  ر یک قرب 

 ر میور  صیور  و سییر  او میی  -تقبلد اللید  -ر قای نز یکی شهید حق پرست 

ذویند :  داوند م عال شهید حیق پرسیت را بید زیبیایی صیور  و سییر  آراسی د بیو ، 

چهرۀ جداب و نورانی  اشت، ا الق زیبا از ویژذی های بزرگ او بو ، از کیرب، غیرور، 

قا بر ور  صنیامند  اشت و هیچگاه الفیاع زشیت را با ر  .تند وی وتندذوی پاک بو 

 .بد زبان منی آور 

  رحند اللد تعالی
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گاهی کواته هب زندگی   - اهللرحمه  – اهللشهید اقری احمدن
 ترجند : حبیبی سننگانی -شاهد غزنیوال 

 

هجیری قنیری مصیا ف بیا  ۱۳۸۴شهید قاری احنداللد پرس عبدالسیالم  ر سیال 

ای قلعید شیا ه  ر مربوطیا  ولسیوالی  وذییانی والییت غزنیی میال ی  ر روس  ۱۹۶۴

چش  بد جهان  انی ذشو .  انوا ه شهید قاری احنداللد از ذدشی د هیا  یین  وسیت و 

عل  پرور بو . او نخس ین  ر   انوا ه نبو  کد  ر این راس ای مقد  اما پر از تکیالی ، 

و نیز شها   ها، جراحیت بد منزل شها   رسید.  انوا ه شهید قاری صاحا پیش از ا

ها و معیوبیت ها را م قبیل شیده بیو . شیهید مولیوی عبداملحنید، بیرا ر بیزرگ قیاری 

صاحا از جنلد علامی جید و من از منطقد بو  و هنواره  ر پهلیوی  یگیر ک یاب هیا، 

ترجند و تفسییر قیرآن را  ر  میی ذفیت. شیهید مولیوی صیاحا  ر اوائیل کو تیای 

ی قرار ذر ت کد برای کنونیست ها بسیار مطلوب بو نید. کنونیست ها  ر ر ی  علام

او  ر هامن اوائل انقالب کنونیست ها محبو ، مفقو  و بیاال ره بید شیها   رسیانده 

شد. هنچنان برا ر  یگر او بد نام مال محند نبی مجیرو  نییز  ر هیامن اوائیل جهیا  و 

ح شیهید قیاری مییال ی  ر حالیکید سیوان ۲۰۱۹جنیوری  ۸مقاومت  لیج شید. شامیروز 

صاحا احنداللد را ترجند می کر م،  رب  رذدشت مجرو  صیاحا رسیید،  داونید 

 . مغفر  بکند و جنت الفر و  را جایگاه او بگر اند. حبیبیم

شییهید قییاری صییاحا چییون  ر  و مییان  ینییدار و علنییی بیید  نیییا آمییده بییو ، از 

وغ و ذکاو  از چهره  ور سالی بد ا الق، سیر  و صور  زیبا آراس د بو  و عالئ  نب
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او منایییان بییو . پییدر و  ییانوا ه اش بیید تعلییی  و تربییید او توجیید  اصییی  اشیی ند و  ر 

  ور سالی شامل مک ا محلی منو ند.

 : آموزش 

شهید قاری احنداللد  ر  های اب دایی و حفیل قیرآن مجیید را  ر منطقید  یو  

قرار ذر  د بیو  او بیا تکنیل منو . چون کشور عزیز مور  تهاج  شوروی های اشغالگر 

صدها تن طلبای منطقد برای تحصیل علوم  ینیی بید کشیور پاکسی ان سیفر کیر .  ر  

های اب دایی  ینی را  ر  ارالعلوم ها یید، پشیاور  وانید و سیپس  ر میدار  مخ لی  

 یار هجر ، مثال مدرسد ضیاء املدار  شوزیرس ان جنیوبیم، نوراملیدار  شکوی یدم و 

 .منبع العلوم، وزیرس ان شاملی بد روند تعلینی  و   وام  ا مرکز علنی و جها ی 

مدرسد منبع العلیوم از سیوی  رمانیده مشیهور جهیا ی ا غانسی ان مرحیوم مولیوی 

جالل الدین حقانی برای تعلی  و تربید هزاران تن طلبای تاسیس شده بو  کد  ر پهلوی 

 د. واندن علوم  ینی،  ر جها  بر ضد شوروی نیز سه  می ذر  ن

 : فعالیت های جهادی 

شهید قاری احنداللد چون از اب دا با جهیا  و شیها   عالقید زییا ی  اشیت،  ر 

ر ص ی های ساالند با ر قای  و   ر جها  مسلحاند سه  میی ذر یت و  ر محاذهیای 

 .جها ی  ر پهلوی  رسهای رشعی، بد آموزشهای جها ی و ناامی نیز می پر ا ت

جها   ر برابر شوروی ها و مز وران  لقی و پرچنیی  او از نوجوانی بد سنگرهای

شان حارض می شد. اولین سنگر جها ی او تحت قیا   مرحوم مولیوی جیالل الیدین 

حقانی ش رمانده نامدار جها ی زون جنوبم  ر والیت  وست بیو . سیپس بید منطقید 

 . و  آمد و تا  رار نیروهای اشغالگر شوروی بد جها  مسلحاند  وام  ا 

قاری احنداللد  ر پهلوی آموزش های رشعی بیا  رو  نایامی و جهیا ی  شهید

نیز بسیار شوق  اشت. زیرا او بد این بیاور بیو  کید حاکنییت و محا ایت نایام رشعیی 

توسو جها  منکن اسیت و اعیدا  می ن   ریضید جهیا  اسیت، لهیدا بایید آموزشیهای 
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بق احکام رشعی حیاک  رشعی و ناامی بد شکل هامهن  انجام یابد، تا ناام اسالمی ط

 .ذر   و برای حاکنیت و   اع ناام اسالمی، از جها   ی سبیل اللد کار ذر  د شو 

 ر  –رحنید اللید  – رمانده مشهور  و جها  الحاب مولیوی جیالل الیدین حقیانی 

زمان جها  بر ضد شوروی، این زمیند را برای طالبان علوم رشعی بد  وبی مساعد کیر ه 

هر  و  ریضد مه  یعنی آموزش های رشعی و جهیا ی را  ر پهلیوی بو  و طلبای کرام 

 .یکدیگر انجام می  ا ند

بنا برین می توان ذفت کد شهید قاری احنداللد بد حیی شیاذر  برجسی د مدرسید 

علنی و جها ی مرحوم مولوی جالل الدین حقانی، اوال برای حاکنیت نایام رشعیی و 

ای تعنیل آن، مسیاعی  سی گی ناپیدیر انجیام   اع از آن بد  وبی تربید شد و سپس بر 

 . ا 

 انوا ه شهید قاری احنداللد  ر منطقد  و  بید  یانوا ه جهیا ی شیهر   ار  و 

بیشرت اعضای این  انوا ه  ر زمان جها  بیر ضید شیوروی و اکنیون  ر جهیا  بیر ضید 

صلیبی های اشغالگر مشغول جها  و مبارزه بو ه است. شیهید قیاری احنداللید پیس از 

 روپاشی ناام کنونیس ی،  و  را کامال برای تحصییل علیوم رشعیی عییار سیا ت و از 

 .رس نو شامل مدرسد شد

او  ر  هایش را تا  رجد موقیوف علیید رسیانید و  یو  را بیرای  وره صیغری و 

 .کربی آما ه منو 

 :  پیوستن به تحریک اسالمی طالبان

ی نرسییده بیو  کید شهید قاری صاحا هنوز بید آرمیان تکنییل تحصییال  رشعی

جن  های  ا لی از سوی تنایی  هیا  ر کشیور آغیاز شید و متیام آرمیان هیای پیاک 

 .سال برای تحقق آن قربانی  ا ه بو ند زیرپا شد چهار همجاهدین و شهدای کد 

هجری قنری، تحریک اسالمی طالبان از سوی مرحیوم  ۱۴۱۵محرم  ۱۵بد تاریخ 

محیو ایین   نید  امنیان سیوز و بید هیدف  امیراملؤمنین مال محند عنیر مجاهید بیرای
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حاکنیت ناام اسالمی بد میان آمد. شهید قاری احنداللد نیز بیا  یگیر طلبیا، بیار  یگیر 

 . رسهای  و  را نامتام ذداشت و از هامن اوائل با طالبان یکجا شد

شهید قاری احنداللد از چهره های مه  و محوری تحریک اسالمی طالبیان بیو ، 

یک تا هنگام شیها  ، مسیئولیت هیای مهی  ا اری و نایامی از سیوی کد از آغاز تحر

مقام رهربی بد او سپر ه شد و او نیز آن ورائ  را با  لوص، صداقت و  یانیت انجیام 

 . ا 

 : و ا   در تحریک اسالمی طالبان 

چنانچد پیشرت ذف د شد شهید قاری صاحا احند اللد بد اسا  لیاقیت و اسی عدا  

ا اری و ناامی اش از اب دا مور  توجد  اصی مقام رهربی تحرییک  وق العا ه علنی، 

قرار ذر  د بو  و وق یاً  وق یاً وریائ  مهی  بید او سیپر ه میی شید. بعضیی از وریائ  و 

 :  مسئولیت های او را  ر سطور ذیل بطور مخ رص ذکر می کنی 

هرذیاه  مییال ی  ۱۹۹۴نومرب  ۱۵  ورشیدی مصا ف با ۱۳۷۳عقرب  ۲۴ بد تاریخ

 .زابل  ر کنرتول طالبان  رآمد، شهید قاری صاحا قومندان امنید این والیت تعیین شد

او  ر جریان آن مسئولیت، با ر قا و میر م منطقید تعامیل بسییار  یوب اسیالمی و 

ا القییی منییو  و  ر متییام ولسییوالی هییای قریییا و  ور  سییت والیییت زابییل، امنیییت و 

 .آرامش را حاک  سا ت

 ۱۹۹۵سیب نرب  ۲  ورشیدی مصا ف بیا ۱۳۷۴سنبلد  ۱۱ اریختد پس ازان، هرذاه ب

والیت نینروز  ر زون جنوب غرب کشور از سیوی طالبیان  ی ح شید، ایین بیار  میال ی

قومندان امنید نینروز والیت مقیرر شید. ایین والییت  ر  یو اول جنی  بیا مخیالفین 

سپری موقعیت  اشت و شهید قاری صاحا بیشرت وقت  و  را  ر  و مقدم مقاومت 

 .می منو 

هامن جا یکبار از سوی  شنن اسیر شید و میدتی را  ر محیبس مرکیزی والییت 

هرا  نز  ا را  تیورن اسیاعیل  یان،  رمانیده مخیالفین زون جنیوب غیرب  ر اسیار  



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

158 

سپری کر . هرذاه والیت هرا   ر کنرتول طالبان  رآمد او از محبس هرا  آزا  شد و 

 .تعیین شدحیی قومندان امنید قندهار د سپس ب

 ست طالبیان  ی ح د او قومندان امنید والیت قندهار بو  کد کابل، پای خت کشور ب

 .شد

با   ح کابل، امیار  اسیالمی تشیکیال  ملکیی و نایامی  یو  را  ران جیا  عیال 

 سا ت و مسئولین متام وزارتخاند ها و  وائر  ول ی را اعالم منو .

سابقد  وبی  اشیت و نییز بید صیفت شهید قاری احند اللد چون  ر امور امنی ی  

حیی وزیر امیور د مسئول مدبر، حلی  و با کفایت شهر   اشت، از سوی مقام رهربی ب

 . ا لد ان خاب شد

تشکیل ا اری  و ، وزار  بسیار مه  و سیاحد کیاری  گاهنوزار  امور  ا لد از 

اسیالمی آن شامل متام کشور بو ، اما شهید قاری صاحا بد حیی مجاهد مدبر امار  

 .این مسئولیت بزرگ را بد  وبی انجام  ا  و  ر کارهای  و  بسیار مو ق بو 

قاری صاحا  ر پهلوی اجرای ورائ  رسنی، هنواره بد  و های مقدم جن  

می ر ت و  ر عنلیا  ها نیز سه  می ذر ت. مدتی پس از   ح کابل، هرذیاه مخیالفین 

د راه اندا  نیید. قییاری صییاحا حنلیید بزرذییی را از طییرف شییامل بییر پای خییت کشییور بیی

مسئولیت  و  را با کامل  الوری  ر  و   اعی شامل کابیل انجیام  ا  و بیا جیرا  و 

 .اس عدا   دا ا  از پای خت کشور   اع کر 

سپس بد اسا  لزوم  ید بزرذان امار  اسالمی، مسئولیت امنیت ملی کد  ر زمان 

ییا  میی شید بید شیهید قیاری حاکنیت امار  اسالمی بد ریاست عنیومی اسی خبارا  

 .احنداللد سپر ه شد

ریاست عنومی اس خبارا  از روی چوکا  کیاری ریاسی ی بیو  کید مسیئول آن 

باید مزاب تند و تعامل  شن می  اشت. اما شهید قاری صاحا آنجا نیز با کارمنیدان و 



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

159 

مراجعین بد حیی بیرا ر مهربیان و  یر یواه بر یور  میی منیو  و تیا ا ییر کسیی از او 

 .اطره تلخی نداشت 

قاری احنداللد صاحا  ر حالی کد رئیس عنومی اس خبارا  بیو ، بیشیرت وقیت 

 و  را  ر شامل کابل و یا  ر والیا  زون شامل  ر  و های مقدم جن  سپری میی 

کر  و مسئولیت  و ها را بد  وش می  اشت. بطور منوند می توان از مساهنت  عال و 

ت غوربنید  ر شیامل کابیل، یکاولنی  شبامییانم و  یو  رماندهی ناامی او  ر اس قام

 .های مقدم والیت تخار یا  کر 

قاری صاحا  ر اثنای ورائ  جها ی  و  ح ی االمکان تالش می کیر   اعیید 

امار  اسالمی را بد مخالفان برساند و آن ها را بد ترک مخالفت تشویق بکند. بر اسیا  

زی کشور بدون  رذییری و  یون رییزی تالش های او، مشکال  زیا ی  ر مناطق مرک

 .حل ذر ید

 : فعالیت جهادی در برابر تهاجم صلیبی 

 ورشیدی  ۱۳۸۰میزان  ۱۵ هرذاه اشغالگران صلیبی بد رسکر ذی امریکا بد تاریخ

مییال ی بیر ا غانسی ان ییورش آور نید و مجاهیدین امیار   ۲۰۰۱اک یوبر  ۷ مصا ف با

ید قاری احنید اللید بیی  رنی  بید مقاومیت اسالمی از شهرها عقا نشینی منو ند، شه

 .پر ا ت و بد نا ، نسق و سوقیا  ناامی مجاهدین مشغول شد

شهید قاری صاحا بد اسا  یک تک یک امنی ی، والیت پک یکا را برای  عالییت 

های جها ی ان خاب کیر . ایین اسی قامت تیا حیدی بیرای مصیئونیت  یو  از تعقییا 

او مور  تعقییا شیدید اسی خباراتی امریکیایی هیا  اس خباراتی  شنن مناسا بو . زیرا

قرار  اشت و نام او پیش از پیش شامل لیست مقاما  مه  امار  اسالمی شده بو  کید 

 .از نگاه امنی ی از هند بیشرت مطلوب بو ند
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مقاما  اس خباراتی امریکا بد این باور بو نید کید شیهید قیاری احنداللید ارسار و 

را بیا  یو   ار  و بیا ذر  یاری او میی تواننید بید معلومیا  رازهای مه  امار  اسیالمی 

 زیا ی  ر مور  مقاما  مه  امار  اسالمی  ست یابند.

امریکایی ها  ر آغاز تهاج ، بیشرت از هنید بید تعقییا مقامیا  بلندرتبید امیار   

اسالمی مترکز  اش ند، تا بزرذان طالبان  رصت نیابند کد ص  جها ی را  وبیاره مینا  

. اما باز ه  بد  ضل و نرص  پرور ذار، بسیاری از مجاهیدین توانسی ند صیفوف بسازند

مقاومت را علی رغ  تعقیا شدید  شنن،  ر مناطق مخ ل  کشیور منسیج  سیازند و 

 .صلیبی های اشغالگر را آماب حنال  کنرشکن قرار بدهند

اذرچد شامری آن مجاهدین شهید و بعضی ه  اسیر شدند، امیا بسییاری شیان بید 

 .کش ار، تباهی و ویرانی  شنن مو ق شدند

ونا  ْجرِم  لاْو كارِها الْن  ي بِْطلا الْبااِطلا وا قَّ وا  ۸االنفال :  –لِه ِحقَّ الْحا

  : شهادت

این غازی  س گی ناپدیر، عاشق قرآن و عقیده اسالمی، غنخوار کشیور و ملیت، 

تعلیی  علیوم تعل  و  حا ل و مجو  قرآن کری ، پس از سال ها جها  و مبارزه،  عو  و

 -مییال ی  ۲۰۰۱مصیا ف بیا نیومرب  -هجری قنری  ۱۴۲۲اسالمی باال ره  ر ماه شوال 

 ر حنلد هوایی امریکایی های اشغالگر  ر ولسوالی نکی والییت پک یکیا بید شیها   

 :  شدرسید و مصداق این آیت پرور ذار 

وا اللَّ  د  ا عااها ق وا ما دا اٌل صا ْؤِمِننيا رِجا نا الْن  لاهِْد مِّ ین  ۗ  دا عا ِمنْه   مَّ ٰ ناْحباد  وا  اِننْه   مَّن قاَضا

ل وا تابِْدياًل  ۗ  يان اِار   ا بادَّ ما  ۲۳احزاب :  –وا

شهید قاری احنداللد کد برای امریکایی های اشغالگر بسییار مطلیوب بیو  و قیبال 

 داونید مببار مان اشغالگران قرار ذر  د بیو ، امیا  مور ه   و بار  ر پک یکا و  وست 

م عال حفارت کر ه بو . بار ا ییر  ر ولسیوالی نکیی والییت پک یکیا  ر  انید مولیوی 

احند طد قا ری، والی پک یکیا  ر زمیان حاکنییت امیار  اسیالمی، هیدف مببار میان 
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تین  ۶تن اعضیای  یانوا ه مولیوی طید و  ۱۲طیارا  امریکایی قرار ذر ت و بد شنول 

 .ر قای جها ی  و  بد شها   رسید

 :  گی های اخالقی شهید قاری احمداهللویژ

شهید قاری احنداللد  رمیان برا ران و ر قای  و  بد حیی شخصیت با تقوی، بیا 

ا الق، صابر و حلی  شنا  د می شد. آثار کرب، غرور و انانیت  ر او  یده منی شید. بیا 

 .هنگان بر ور  شایس د و حسند  اشت و هر کسی از ا الق زیبای او م اثر می شد

 داوند م عال بد شهید قاری احنداللد از  ور سالی چنان تقوی و ا الق زیبیای 

بخشیده بو  کد بخشی از  طر  او ذر یده بو . مولوی عطاء الرحنن تخاری کد اسی ا  

 ر  های اب دایی شهید قاری صاحا  ر پشاور بو ، می ذوید : قاری صیاحا جیوان 

بو  کد هنوز بسیار  ور  بو  و  ر ییک مدرسید  امین و با و ا بو ، امان داری او بد حدی

می آور ، اذر کسی یک یا نیی  روپیید میی « وریفد شغدام» ر پشاور از  اند های مر م 

 ا ، آن را  ر کیسد  و  منی اندا ت، بلکد بد مدرسید و طلبیا میی  ا . یکبیار بیرایش 

ما رم ذف د است  ذف  ، این پول را مر م شخصاً برای تو می  هند،  ر جواب ذفت : ند،

 کد حق کسی را مخور و از حرام  و  اری بکن.

مولوی صاحا می ا زاید : قاری صاحا شخ  و ا ار بو ، آنگیاه کید  ر زمیان 

امار  اسالمی بد رتبد بلند رسید و ورائ  وزار   ا لد و ریاست عنومی اسی خبارا  

هیا میرا  رمیوش بد او سپر ه شد، باز ه  جویای احوال من می شید و بیا ذدشیت سیال 

 نکر ه بو .

مولوی محند امیر کد با شهید قاری صاحا  ر یک ا اره کیار کیر ه اسیت، میی 

ذوید :  ر زمان تعل   ر مدرسد نوراملدار  شچهار راهی بلوچ  یان، کوی یدم بیا قیاری 

صاحا آشنا شدم، بدون شک، او جوان زیرک و با تجربد، مجاهید ورزییده،  عیوتگر 

با و صاحا حوصلد بلند بو .  کر عنیق کاری  اشیت و هنیواره الئق،  ارای ا الق زی

 آما ه  دمت بد  یگران بو . شها   او ضایعد بزرذی برای جامعد ما بو .
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شخصیت مشهور جها ی و  اعی نامدار اس ا  محند یارس  ر مور  شیهید قیاری 

صاحا می ذفت : اذر کسی می  واهد منونید زنیده ا یالق صیحابد کیرام رضیی اللید 

ه  را بد چش   و  ببیند، با قاری احنداللد بنشیند و زنیدذی روزمیره او را از نز ییک عن

 مشاهده بکند.

شهید قاری احنداللد صاحا  ر زمان مسئولیت، بیشرت وقیت  یو  را  ر والییت 

بامیان سپری می کر . مخالفین  ر بیشرت بخش های این والیت مشغول مقابلد با امیار  

بید شینول  یو  « حیزب وحید  اکیربی»ذروه مهی  مخیالفین اسالمی بو ند. اما یک 

محند اکربی بد اثیر تعامیل و بر یور  نییک شیهید قیاری صیاحا از مخالفیت  سیت 

ذر  ند و با اسلحد و امکانا  شان با امیار  اسیالمی یکجیا شیدند و تیا آ یرین لحاید 

 حاکنیت امار  اسالمی  ر چوکا  قطعد ناامی قاری صاحا  عالیت ناامی  اش ند.

هرذاه حزب وحد  اکربی بد شنول محنید اکیربی رهیرب آن حیزب، بید امیار  

اسالمی تسلی  شد، من با چند تن  ورنالس ان بد اقامت ذاه محند اکیربی کید  ر هوتیل 

 انرتکان ینن ال کابل موقعیت  اشت، برای مصاحبد ر  ی . 

ا  ر نشست مطبوعاتی، من بد نوبت  یو  سیبا پیوسینت او بید امیار  اسیالمی ر 

پرسیدم، او  ر را  متام وجوها ، از بر ور  زیبای شهید قیاری صیاحا احنداللید و 

 تعامل شایس د او با مر م منطقد یا  کر  و  ر پاسخ بد سوال من چنین ذفت  :

موجو یت اشخاص مجاهد و م ورع امثال قاری احنداللید و تعامیل ا القیی آن »

بد شنول هند پیروان  تصنی  ذیر    تیا ها با اهالی منطقد، از حجیت های بو  کد  و م 

 «.با امار  اسالمی یکجا و  ر پهلوی آن ها بد ضد مخالفین امار  جبهد ذیری منای 

بر عالوه از محند اکربی، شامری  یگری از مخالفین نیز بیا تیاثر از تعامیل نییک 

 شهید قاری صاحا از مخالفت  ست ذر  ند.

اسالمی، توسیو ا یالق نییک و  دما  شهید قاری صاحا  ر چوکا  امار  

 اسالمی بو ه، ند بد زور ناامی و عسکری. 
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مولوی عبدالسالم مسل   ر این مور  می ذویید : بید ییا   ارم کید مولیوی محنید 

اسالم محندی، والی آن وقت والیت بامیان  ر جریان مالقا  با رئیس الوزراء مرحیوم 

فت : اذر قاری صیاحا میدتی مال محند ربانی از قاری صاحا بسیار س ایش کر  و ذ

 یگر ه   ر والیت بامیان مباند، باور  ارم متام مخالفین از مخالفت  سیت میی ذیرنید 

 و صا قاند با امار  اسالمی یکجا می شوند.

مولوی عبدالسالم مسل   ر مور  توکل و وریفد شناسی شهید قاری صیاحا میی 

مییان بید محیل زنیدذی او ذوید : قاری صاحا شخ  بسیار م وکیل بیو ، یکبیار  ر با

ر  ی ، تنها یکنفر ر یق با  و   اشت. هنچنان پس از   ح والیت تخار زمانی کید او  ر 

آنجا مسئولیت  اشت، با مر م تالقان مجالس عنومی می کر ، سخرنانی میی کیر  و بیر 

عالوه از  طابت  ر مسیجد جیامع، بعید از منازهیا  ر مسیاجد بیا میر م  ر  ضیای بیاز 

  و مشکال  آن هیا را میی شینوید، قیاری صیاحا میی ذفیت : اذرچید مجلس می کر 

اینگوند مجالس  طر  ار ، اما این رضور  است، زیرا تبلیغا  زیا ی بیر ضید امیار  

 اسالمی شده و باید بد سوال های مر م پاسخ ذف د شو .

حاجی عبدالباری، باشنده ولسوالی ناوه والیت غزنی کید مید  زییا ی بیا شیهید 

قیاری »یکجا بو ، یک  یاطره قیاری صیاحا را چنیین بییان میی کنید :  قاری صاحا

صاحا منصا باال و پول زیا ی را  ر ا  یار  اشت، اما با م اع  نیوی عالقید نداشیت، 

یکبار با او  ر ولسوالی سیاه ذر  والیت پیروان بیو م، آن زمیان او وزییر امیور  ا لید و 

د قیاری صیاحا بید حییی ریاسیت مسئول  و ولسوالی شیخ علی بو ، اطالع رسید کی

عنومی اس خبارا  مقرر شده و باید  و  را بد کابل برسیاند. قیاری صیاحا مسیئولیت 

 و را بد کسی  یگری سپر  و برای من ذفت : بیا بد کابل بروی . میوتر  یو  را هیامن 

جا نز  ر قا ذداشت و از سیاه ذیر   ر میوتر مسیا ربری نیوع  الینی  کیوچ بید پیروان 

یا  و  را  ید کد پول ندار . نز  من ه  تنها هامن قدر پول بیو  کید بیرای رسیدی . ج

کرای موتر کفایت کر . ذف   تا کابل چگوند می روی ، ذفت :  ر پروان ر قا  اری ، از 
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آن ها پول می ذیری . شپس از اینکد از ر قا پول ذیر  ی م زمانیکید  ر میوتر عنیومی بید 

ذفت کد کالکوف  یو  را پنهیان بکین، زییرا بهیرت کابل می ر  ی ، قاری صاحا برای  

است کد  یگران ما را مسا ران عا ی بدانند و احسا  نکنند کید ا یرا   ول یی بیا میا  ر 

 «.موتر سوار هس ند

شهید قاری احنداللد منوند ای از هندر ی، عطو ت و مهربانی بو  کد هنواره بیر 

 ق حسند او می شد.چهره زیبایش لبخند  یده می شد و هر کسی رهین ا ال 

اینچنین مر م، بندذان پسندیده پرور ذارند و بد مراتا عالی شها   رس یراز میی 

 شوند.

  رحند اللد
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 - اهللرحمه  –مال سیف الرحمن منصور قهرمان شاهیکوت شهید 
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : عبدالرؤف حکنت 

 

رحنهام اللید  –للد منصور شهید مال سی  الرحنن منصور پرس شهید مولوی نرصا

هجیری  ۱۳۴۸ ر قرید هیبت  یل  ر مربوطا  ولسوالی زرمت والیت پک یا  ر سیال  -

 . شنسی چش  بد جهان هست و بو  ذشو 

راللد منصیور مشیهور بیو . او از یپدرش  ضل الرحنن نام  اشت و بد مولیوی نصی

شهر   اشت. شیهید  حیی عا  نامدار و مبارز  ر منطقد و کشورد  وران ناام شاهی ب

مولوی نرصاللد منصور  ر مدرسد نوراملدار   اروقید شغزنیم  رسهای  و  را تکنییل 

منو ه، و از مسئوالن مهی  تنایی  علیامی کیرام بید نیام  یدام الفرقیان بیو . او  ر کنیار 

 عالیت های سیاسی تدریس نیز می کر  و مؤسس یک مرکیز تعلییام   ینیی  ر قریید 

شهید میال سیی  الیرحنن منصیور پرسی  وم او بیو  و از کیو ک   و  هیبت  یل بو .

 . سالی با روحید  ینی و ایدئولو ی جها ی پرورش یا  د بو 

 آموزش :

شهید مال سی  الیرحنن منصیور سلسیلد  رسیخوانی را نیز  پیدر ذرامیی اش  ر  

زا ذاه  و  هیبت  یل آغاز منو . هرذاه رس ار  اؤ   عالیت های سیاسی را  ر کشیور 

مننوع اعالن کر  و بد ویژه  رصت زندذی را برای علام ضیق سیا ت، مولیوی نرصیاللد 

منصور  ر سال  وم ر ی  او مجبور شد تا با  امیل  و  یکجا از هیبت  ییل بید منیاطق 

کوهسیی انی شییاهیکو  ولسییوالی زرمییت بکوچیید و  ران جییا بیید امامییت،  طابییت و 

امیا چیون  ران جیا نییز مشیکال  مرصو یت های سیاسی و اصالحی  و   وام بدهد. 
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ایجا  ذر ید او  انوا ه اش را  وباره بد هیبت  یل روان کر  و  و ش آن سیوی میرز 

 بد میرانشاه، وزیرس ان شاملی هجر  منو .

هرذاه کنونست ها طیی کو تیا  ر ا غانسی ان بید قیدر  رسییدند و بید تعقییا آن 

 ان آغیاز ذر یید. مولیوی نیروی های شوروی یورش آور نید، رونید هجیر  از ا غانسی

نییز  یانوا ه اش را بید میرانشیاه طلیا کیر  و ازان جیا بید  -رحند اللد  –نرصاللد منصور 

پشاور هجر  منو . سی  الرحنن منصور کد هنوز  ور  سال بو   رسهای  و  را  ر 

 یار هجیر   ر نجی  املیدار  ش ییره اسیامعیل  یانم و جامعید عربیید شذوجرانوالید، 

 ا . سپس  ر منطقد بخشیوی پشیاور و نوراملیدار   اروقیید شبیارهم نییز پنجابم  وام 

 .  ر   واند

سی  الرحنن منصور بر اثر مرصو یت های جهیا ی ن وانسیت  رسیهای  یو  را 

بد پاییان برسیاند. او  ر  وران تحصییال ، بیر عیالوه از ک یاب هیای م یداول  ینیی  ر 

کید از سیوی شیهید مولیوی  «سیاسیت و  عیو  اسیالمی»کور  های ویژه بید عنیوان 

نرصاللد منصور  ر ر ص ی های ساالند، تدریس می شد نیز رشکت می منو  و چندین 

بار  ر  های ناامی شعسکریم را نیز  واند. او  ر آوان جها  با شیوروی هیا  ر ییک 

مرکز تربیوی جها ی با  وس ان  و   ر پهلوی سال  های سبک  ر اسی عامل چنیدین 

مهیار  توپ ملی مرتی و راکت آر پی جییم  SPG-9، هش ا  و  و، نوع میزایل شمیالن

یا ییت. هنچنییان  ر سییالهای ا یییر مبییارزه بییا شییوروی هییا  ر والیییت پک یییا مترینییا  

تانکسی، پرتاب توپ و نقشد های ناامی را نیز عنلی منو .  وس ان او می ذویند : میال 

اقسام سال  های سیبک و  سی  الرحنن منصور ند تنها تانکس ماهر بو ، بلکد  ر هند

 سنگین مهار   اصی  اشت.
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 بیعت در تصوف :

مال سی  الرحامن منصور چنانکد مجاهد مبارزه مسلحاند  ر برابر کفیار و پییروان 

مجاهده  و  را  ر برابر نفس اماره و شیطان نیز با توجد کامل  وام می  ا .  آن ها بو ، 

بید  سیت حرضی  شییخ املشیائخ محنید  چنانکد پدر او شهید مولوی نرصاللد منصور

ابراهی  مجد ی شقلعد جوا ، کابلم بیعت منیو ه بیو ، میال سیی  الیرحنن منصیور نییز 

 صو ی و سالک طریقد نقشبندید مجد ید بو .

مال سی  الرحنن منصور  ر اب دا بد  ست مرحوم  لیفید صیاحا  ضیل الیدین 

و ا  او، با  لیفید صیاحا مشهور بد  لیفد صاحا ارغندی بیعت منو ه بو  و پس از 

 ین محنید شزرمیتم  لیفید صیاحا احنید ضییاء شور کم تعلیق و رابطید هنیشیگی 

  اشت.

 : جهاد در برابر کمونیست ها و خدمات برای تحریک طالبان افغانستان 

شهید مال سی  الرحنن منصور از کو ک سالی با مفکوره جها ی پیرورش یا  ید 

ت.  وست  ییرین او قیاری اکنیل حکاییت میی بو  و شوق بیکران جها   ر قلا  اش

سالد بو  و  ر کالچی،  ییره اسیامعیل  یان  ر  میی  ۱۲کند : سی  الرحنن منصور 

 واند.  ر اثنای     قرآن و یا مجلس  عا بسیار بیا نالید و زاری اشیک میی ریخیت و 

،  عا می کر . پرسیدم، چرا چنین ذرید می کنی ؟ ذفت : ما  ر مدرسید آرام نشسی د ایی 

امروز  دا می  اند چید تعیدا  مجاهیدین  ر کیوه هیای ا غانسی ان بید شیها   رسییده 

باشند، اذر  داوند م عال بیرای  جیوانی نصییا کنید بید صی  مقید  مجاهیدین میی 

 .پیوندم،  ر راه  دا مبارزه می کن  و شهید می شوم

مال سی  الرحنن منصور بد اسا  این شوق بی پاییان جهیا  از آغیاز جوانسیالی 

سالد بو  کد نخس ین بیار  ر  ۱۶تا آ رین رمق زندذانی،  و  را وق  جها  منو . هنوز 

والیت ننگرهار بر ضد شیوروی هیا و میز وران شیان  ر عنلییا  هیای جهیا ی سیه  

ذر ت و  ران سفر جهیا ی ز نیی نییز شید. او سیپس  ر والییت  وسیت نییز شیامل 
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ر ولسیوالی زرمیت، پک ییا  ر   ۱۹۸۷-۱۹۸۹عنلیا  های جها ی شد. نیز  ر سیالهای 

چندین تعرضا  مجاهدین رشکت منیو  و  ر جرییان تعیرض بیر پوسی د هیای   یاعی 

میال ی زمانی کد ملیشد های ذل  جنع کنونیسیت هیا ۱۹۸۹ذر یز ز نی شد.  ر سال 

بر ولسوالی زرمت یورش آور ند مال سی  الرحنن یک ذیروپ جهیا ی را رسکر ذیی 

 می کر .

ور پس از کامیابی مجاهدین و شکست کنونیسیت هیا  ر مال سی  الرحنن منص

هرذیاه مولیوی  ورشییدی  ۱۳۷۱ لیو  ۲۰ ذر یز شپک یام بد  اند نشست. امیا بید تیاریخ

 ر یک حنلد بز الند بد شیها   رسیید، رسپرسی ی امیور  -رحند اللد  –نرصاللد منصور 

د. او  انوا ه و رهیربی  وسی ان جهیا ی او بید میال سیی  الیرحنن منصیور محیول شی

زره  ار مقرر شد و تیامین امنییت منطقید و تربییت جهیا ی و نایامی  ۱۵قومندان لوای 

مجاهدین از مرصو یت های روزمره او بو . او  ر جریان این وریفد  ر برابر کسانی کید 

می  واس ند امنیت شهر را مخ ل بسازند بد شد  ایس ا ذی کر  و  ر اثنای عنلیا  بر 

 . انگشت آن  ست  لج شد سدرو  و ضد آنان،  ست چی او مج

طالبان بر ضد تفنگساالران رشیر و مفسد از قندهار آغیاز اسالمی هرذاه تحریک 

شیان طلبیا بو نید و یدی را بید  بیشرتذر ید، مال سی  الرحنن منصور و  وس ان او کد 

اعیالن  قندهار روان کر ند و زمانیکد و د راپور مثبیت آور ، بیعیت  یو  را بیی  رنی 

ند. شامری از  وس ان او بد شکل کیاروان بید سیوی قنیدهار حرکیت کر نید تیا بیا منو 

آنان هنوز از راه شلگر بد مقر رسیده بو ند کد نیروهیای طالبیان نییز  ،طالبان یکجا شوند

آنجا رسیدند، آن ها با طالبان یکجیا بید سیوی شیهر غزنیی حرکیت کر نید. میال سیی  

و م باقی ر قای  یو  پییش از حنلید بیر شیهر  الرحنن منصور نیز از پک یا با چند تانک

غزنی با طالبیان یکجیا شیدند و  ر عنلییا   ی ح غزنیی سیه  ذر  نید.  رذییری یونیت 

شغزنیم نخس ین نرب  او بد حامیت از طالبان بو . بزرذان تحریک مسیئولیت تانیک هیا، 

ای وسایو زرهی و توپخاند ها را پس از   ح غزنی بد مال سیی  الیرحنن سیپر ند. ر قی
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سی  الرحنن منصور چون آموزش  یده بو ند و مهار  تام  اش ند هنید تانیک هیای 

غزنی را  ر کنرتول  و  ذر  ند و چند تانک را از شیهر قنیدهار نییز بید غزنیی آور نید. 

پس ازان، مال سی  الرحنن منصور  ر عنلیا  های میدان شهر، لوذر و چهار آسیاب 

والی ارذییون والیییت پک یکییا بییر ضیید یییک نیییز سییه  ذر ییت.  ر عنلیییا  کیید  ر ولسیی

تفنگساالر شپریم راه اندازی شد نیز اشرتاک ورزید و سپس با رهربان تحرییک یکجیا 

بد صفت یک  لگی مت شامل کاروانی شد کید از پک ییا حرکیت کیر  و زازی، سیپیند 

شگد، ازره و حصارک را تصفید کر ، جالل آبا  و سپس کابل را ه    ح کیر  و احنید 

 . سعو  را تا  االن سن  پنجشیر عقا راندشاه م

 : شهید مال سی  الرحمن منصور پس از فتح کابل 

قرغیدء کابیل و  ۸شهید مال سی  الرحنن منصور پس از  ی ح کابیل معیاون  رقید 

مسئول کندک تانک مقرر شد و مد  زیا ی مسئول  و اول جن   ر شکر ره بیو . 

را رش مال منصور الرحنن منصیور نییز او  ر هند تعرضا  شاملی سه  ذر ت و یک ب

 ۱۹۹۷ ر اس قامت شاملی بد شها   رسید. زمانیکد نیروهای امیار  اسیالمی  ر سیال 

میال ی از تونل سالن  عبور کر ند، سی  الرحنن منصور نییز بیا ر قیای  یو  شیامل 

کاروان طالبان بو . او  ر جریان پیتیوی هیا،  ر منطقید رباطیک، سیننگان  ر شیک  

 . ور  و توسو هلیکوپرت بد کابل ان قال  ا ه شدمرمی  

مال سی  الرحنن منصور بار  وم  ر جریان مسئولیت  ر شکر رهء کابیل  ر اثیر 

اصابت چره های هاوان بد شد  ز نی شید. مفصیل  سیت راسیت او از بیین ر یت و 

 س ش  لج شد. پس ازین ز  ، تنها  و انگشیت  سیت چیی او سیا  مانید و هیر  و 

ز کار ماند. او با شیامری از طالبیان  ر آ یرین عنلییا  تعرضیی  ر شیاملی  ست او ا

محارصه ماند و برای نجا  از محارصه بد سوی غوربند، پروان حرکیت منو نید و  یو  

 را نجا   ا ند. او  رین عنلیا  نیز از ناحید رس بد ذوند سطحی ز نی شد.
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سیی  الیرحنن منصیور بیا  زمانیکد امریکا و ناتو بر ا غانس ان هجوم آور نید میال

تعدا  زیا ی مجاهدین  ر  و های   اعی شامل تا آ رین لحاید مقاومیت منو نید. 

هرذاه امار  اسالمی از کابل عقا نشینی کر  او نیز با چند نفر مجاهدین بد لیوذر آمید 

و  ر لوذر بد بزرذان امار  اسیالمی مشیوره  ا  کید بیرای جلیوذیری از پیتیوی هیای 

اید  ر لوذر و یا کندو تیره  یو   یاعی بیاندازنید، امیا چیون مببار میان ائ الف شامل ب

شدید طیارا  امریکایی جریان  اشت مناسا  یده شد کد بجای مقاومیت جبهید ییی 

باید جنگهای چریکی آغاز ذر  . مال سی  الرحنن منصور با چنید تین مجاهیدین بید 

و  نار بد هدایت مرحوم عالیقدر زرمت، پک یا ر  ند و ازان جا با اینکد اوضاع مساعد نب

امیراملؤمنین بد قندهار سفر منو . او ذرچد ن وانست  ران سفر با عالیقیدر امیراملیؤمنین 

مالقا  بکند، اما از طریق مخابره هدایت ذر یت کید متیام مجاهیدین را  –رحند اللد  –

را  وام   رب بدهد کد بد کوه ها بلند شوند و بد هر طریق منکن، جهیا  بیر ضید امریکیا

بدهند. او از قندهار برذشت و بی  رن  مرصوف ایجا  قرارذیاه  ر کیوه هیای شیاهی 

 . کو  شد

 : سرنوشت مجاهدین مهاجر و آمادگی برای آغاز مقاومت در شاهیکوت 

شهید مال سی  الرحنن منصور  ر زمان امار  اسالمی روابو عنییق و صینینی 

هنواره توصید می منو  کد بر ور  زیبیا با مجاهدین مهاجر  اشت و مجاهدین  و  را 

و شایس د با مهاجرین  اش د باشند. مال سی  الرحنن منصور می ذفت : ما شاید ذیاهی 

 ر  کر ترصف  اک و یا  ر  یال رسیدن بد قیدر  باشیی ، امیا ایین میر م تنهیا بیرای 

مهیاجرین اسالم وطن های  و  را ترک کر ه اند و بد ما پناه آور ه اند. صدها  یانوا ه 

نیز پس از سقوط کابل بد پک یا آمدنید.  رمییان آنیان میر ان و نوجوانیانی هی  بو نید و 

لیکن بیشرت شان زنان و کو کان بی رسپرست بو ند. رسپرسیت هیای آنیان شیهید شیده 

 . بو ند و یا ه   ر شامل کشور محارصه مانده بو ند
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رحنن کنییدی، شهید قاری محند طاهر جان  یاروق، ابو بیاب املرصیی، عبیدال

شیخ ابوعلی، ابو لیی اللیبی، سی  العدل، ابومصعا الزرقاوی، زییدالخیر، ابومحنید و 

عبدالها ی از چهره هیای مشیهور مهیاجرین بو نید کید  ر پک ییا آمیده بو نید. صیدها 

 .  انوا ه مهاجر عربی، ازبک، شیشانی و ترکس انی را ایشان رسپرس ی می کر ند

 وست  و  شهید نییک محنید شباشینده وزیرسی ان مال سی  الرحنن منصور با 

جنوبیم برای حفارت و نجا  این مهاجرین برنامد ریزی منو  و هزاران نفر مجاهدین 

بد ویژه زنیان مهیاجرین را از مایا  امریکیایی هیای وحشیی مصیئون سیا  ند. ایشیان 

 مهاجرین را نخست  ر زرمت و  یگر ساحا  پک یا و پک یکا  رمییان میر م محیل جیا

بجا سا  ند، موترها و اجنا  قابیل  یروش شیان را  رو  نید و پیول را بید آنیان تسیلی  

منو ند. سپس شهید نیک محند زمیند سازی منو ه آنان را از روی یک پروذرام منا  

و مخفی بد وزیرس ان ان قال  ا ، بعدا از وزیرس ان بد ساحل کراچی ان قال  ا ه شدند و 

 . ر بد وطن های شان روان کر ه شدنداز انجا از طریق هوا یا بح

مال سی  الرحنن منصور و  وسی ان او هرذیاه از مشیکل مهیاجرین  یارغ شیدند 

برنامد های مقاومت بر ضد امریکیایی هیا را روی  سیت ذر  نید. ایشیان  ر کیوه هیای 

شاهی کو   ر جنوب رشق ولسوالی زرمت شجای کد  ر زمان جها  پیشین نییز جبهید 

م آغیاز بید اعیامر ییک مرکیز جهیا ی منو نید. اسیلحد سیبک و جها ی وجو   اشت

سنگین را از ذر یز و  یگر مناطق بد این مرکز ان قال  ا ند. تعنییر سینگرهای محکی  و 

 ۲۰۰۱نصا  ا ع هوا نیز  ر اطراف  ره شاهی کو  آغاز ذر ید. مجاهدین از  سینرب 

ول تعنییر ایین مرکیز میال ی  ر هوای رس  و رشایو بسییار  شیوار مشیغ ۲۰۰۲تا مارچ 

جها  و مقاومت بو ند. آن روزهای بو  کد امریکایی ها از طریق هوا و زمین مجاهدین 

 . را تالش  اش ند و مر م مجاهد کشور با روزذار تلخ  ست و ذریبان بو ند

شهید مال سی  الرحنن منصیور  ران زمیان  شیوار و پیر آزمیون بیاور کامیل بیر 

، کنبو  امکانا  و قلت مجاهدین عزم او را م زلزل پرور ذار  اشت. آشوب های عرص
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نسا  د بو . پروپاذندهای آنعیده مجاهیدین نیام نهیا  کید مقاومیت  ر برابیر امریکیا را 

حامقت و بغاو  می  واندند ذهن او را مشوش نکر ه بو . او یکروز متیام میوا قین و 

طلیا کیر .  مخالفین  و  را  ر نز یکی مرکز ولسیوالی زرمیت  ر ییک مسیجد  امید

نخست  یدذاه های آنان را شنید. هر یکی  یدذاه مخ ل   اشت. او  ر ا یر بسیار بید 

رصاحت ذفت : من عا  نیس  ، اما للد الحند می  ان  کد امریکایی ها کا ران م جیاوز 

هس ند و جها   ر برابر آن ها  رض عین است. امیر رشعی ما عالیقدر امیراملیؤمنین نییز 

ت کید بید جهیا  مسیلحاند  ر مقابیل امریکیا  وام بیدهی . منیی  یواه   رمان  ا ه اسی

حر های زیا ی بگوی . برای آ رین بار می ذوی  کد اذر کسی میی  واهید  ر جهیا  

 . بد هنرای ما رشیک باشد بیاید بیعت بالشها ة بکند. ما جز جها   یگر راهی نداری 

 :  جنگ شاهی کوت

منصور پالن  اش ند کد  ر ساحا  شیاهی مجاهدین بد رهربی مال سی  الرحنن 

کو  سنگرهای محک  بسازند و با ذرم شدن هوا جن  های چریکیی را آغیاز بکننید. 

شییامری از مجاهییدین از والیییت هییای پک یییا، پک یکییا و غزنییی بو نیید و شییامری هیی  

مجاهدین مهاجر بو ند کد بد رسکر ذیی شیهید قیاری طیاهر جیان  وشیا وش بیرا ران 

 . می رسید صد نفره مقاومت و مبارزه بو ند. شامر متام مجاهدین بد ا غان  و  آما 

 ۱۳۸۰حیو   ۱۲اما امریکا شاید از جریان آذاه شده بو . هامن بو  کد بد تیاریخ 

میال ی بر شیاهی کیو  حنلید کیر  و مجاهیدین  ۲۰۰۲مارچ  ۳  ورشیدی مصا ف با

امریکیایی یکجیا بیا عسیاکر آغاز بد مقاومت منو ند. این اولین بار بو  کد کامندوهای 

ویژه کشورهای  منارک، اسرتیلیا، کانا ا،  رانسد، املیان و نیاروی وار  نیرب  مسی قی  بیا 

مجاهدین ا غانس ان شده بو ند. این نرب  حدو   و هف د  وام کر . مجاهدین  ر جریان 

ر  رذیری ها از روی طر  ریزی های  قیق و مو ق، نیروهای امریکایی را چندین بیار  

مناطق کوهس انی شاهی کو  محارصه منو ند و از بین بر ند. مجاهدین  ر متام نقیاط 

حاک  سال  های  ا ع هیوا را نصیا کیر ه بو نید و سینگر ذر  ید بو نید. ایشیان بیرای 
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هلیکوپرتهای  شنن  رصت می  ا ند کد نیروهای  و  را  ر ساحا  زیر ست ایشیان 

وباره پرواز می کر ند و بر می ذش ند مجاهیدین بیر پیا ه بسازند، اما هرذاه هلیکوپرتها  

عساکر پیا ه  شنن هجوم می بر ند و  ا ع هوای مجاهدین برای هلیکوپرتهای  شینن 

 . اجازه منی  ا  کد عساکر  و  را از منطقد نجا  بدهند

امریکایی ها نرب  شاهی کو  را عنلیا  ا  ها نام ذداش د بو ند و  ر جریان این 

ا هییزار مبییا هییای زهرآلییو ، کینیییاوی و ضیید آکسیییژن بییر کییوه هییای عنلیییا   ه هیی

شاهیکو  اندا  ند.  ر روز سوم نرب ، بر کوه های شیاهی کیو  بیرف باریید و  رجید 

حرار  از صفر ه  پایین شد و سال  های زهرآذین  شنن زیان زیا ی بید مجاهیدین 

 . وار  منی کر 

روهای امریکیایی  ر ا غانسی ان جرنال تومی  رانکس،  رمانده عنومی آن زمان نی

از پاییان ایین عنلییا   مارچم ۱۸ش حو  ۲۷  و هف د پس از آغاز  رذیری ها، بد تاریخ

عسیکر  ۸هلیکوپرت شان رسنگیون،  ۲ رب  ا . او رسامً اعرتاف کر  کد  ر این عنلیا  

عسکر  یگر ز نی شده اند. اما حقیایقی را کید مجاهیدین بید چشی  هیای  ۸۲کش د و 

دند و یا عساکر امریکایی کد  رین نرب  سه  ذر  د بو ند  ر  اطره هیای شیان  و   ی

 بیان کر ه اند، آمار تلفا  امریکایی ها را بد مراتا بیشرت نشان می  هد.

یک رسباز امریکایی سیارجنت بیراون احیوال روز نخسیت نیرب  شیاهی کیو  را 

کید رسبیازان میا را حنیل  چنین بیان می کند : لحااتی پس از آغاز نرب ، یک هلیکوپرت

می کر  هدف قرار ذر ت و سقوط کر . شامری رسبازان کشی د و شیامری هی  ز نیی 

شدند. من شامل تینی بو م کید ز نیی هیا را نجیا  میی  ا یی . میا کوشیش  اشی ی  

مرتی هلیکیوپرت رسییده بیو ی  کید  بستز نیان را از محل حا ثد ان قال بدهی ، ما  ر 

نفیر اعضیای تیی  میا کشی د  ۴ فی  آغاز شد و  ر ن یجید   یرهای راکت و سال  های

ساعت  وام کر ، سیاحد  رذییری بسییار محیدو  بیو ،  چهار هشدند. آن روز  رذیری 

پاوندی  ر اطراف ما چرخ میی ز نید، امیا  ۵۰۰ح ی هلیکوپرتهای جنگی با مبا های 
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بعیدا  یرب  اجازه نداش ند کد مببار مان بکنند، زیرا  طر تل  شیدن میا وجیو   اشیت.

نفر عسکر امریکایی کش د شده بو ند شبا ا  صیار از ک یاب سیارجنت  ۷شدم کد آنروز 

 . براونم

تعییدا  زیییا ی هلیکوپرتهییای امریکییایی  ر جریییان اییین عنلیییا   ر حنییال  

مجاهدین رسنگون شد. اما چون امریکایی ها می کوشیدند تلفا   و  را پنهان  ارند، 

امریکایی ها میرس نیست. الب د، تخنیین ز ه میی شیو  کید آمار  قیق تلفا  و  سارا  

 . عساکر امریکایی کش د شدندصد نفر طیارا  امریکایی رسنگون و باالتر از  ۵بیش از 

مجاهدین نییز بید شیها   رسییدند. رهیرب  چهل نفر ر جریان  رذیری ها حدو  

 -نهیام اللید رح –مجاهدین مال سی  الرحنن منصور و معاون او مال  دا محند جیوا  

نیز شامل شهدا بو ند. نرب  شاهی کو  نرب  عا ی نبو ،  رین نرب  نخس ین بیار ضیع  

 . تیکنالو ی و توانایی ناامی امریکا عیان ذر ید و مورال مجاهدین بلند شد

 :شهادت 

مال سی  الیرحنن منصیور نییز هنچیون هیر مجاهید راسی ین آرزوی شیها   را 

کییو  از طریییق مخییابره بییا هنیید  از  رذیییری شییاهیهنیواره  ر قلییا  اشییت. او از آغیی

اوضاع جن  را کنیرتول « ثابت»اس قامت ها و مجاهدین  ر متا  بو  و بد نام مس عار 

می منو . او بارها هدف حنیال  و مببار میان امریکیایی هیا قیرار ذر یت امیا هیر بیار 

 ۱۳۸۰حیو   ۱۹ داوند م عال حفارت منو . بیاال ره  ر روز هفی    رذییری ب یاریخ 

 . جام شها   را نوش جان منو  میال ی ۲۰۰۲مارچ  ۱۰ ورشیدی مصا ف با 

برا ر  ور  شهید سی  الیرحنن منصیور کید  ر جنی   ،مال عبدالرحنن منصور

کو  رشیک بو  اوضاع چش   ید  و  را چنین بیان می کنید :  یرب رسیید کید  شاهی

کنیی ، عرصی روز بیو ،  ر را پییدا ب اوجوا  شهید شده است، ما حرکت کر ی  تا جسد 

کو   ر پایین روس ای مارکو  ر کنار  ریا قدم می ز یی  کید  بخش جنوبی  ره شاهی

میرت  بسیتبوی زیبای بد مشام ما رسید. مجاهدین بد سوی آن  وشبو قدم ز ند. حدو  
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 ور ر  د بو ی  کد اجسا  چند تن شیهدا را  ییدی . آثیار مببار میان  ر اطیراف شیهدا 

چهره های شهدا از بین ر  ید بیو  و لییکن پیکرهیای شیان  ضیا را معطیر  یده می شد. 

سا  د بو . من پارچد های  س ار  اکسرتی رنی  قومنیدان صیاحا شسیی  الیرحنن 

منصورم را کد  ر  ر ت های نز یکیی چسیپیده بیو  شینا   . جسید شیهید قومنیدان 

جسید  هارچصاحا را نیز از ز نهای کهند کد  ر  ست چی و شک   اشت شنا   . 

 یگر  ر پهلویش بو . یکی از آن ها جسد  ضل محند باشنده ولسیوالی زرمیت بیو  و 

تن م باقی مجاهدین مهاجر بو ند. ما  ی الفور مشغول تجهیز و تد ین شهدا شدی .  سد

جسد شهید قومندان صاحا را هامن شا بد زرمت آور یی  و  ر محرضی عیده ییی از 

 رب شها   مال سی  الرحنن منصیور را بیرای  علامی راز ار بد  اک سپر ی . سپس

حفل مورال مجاهدین پنهیان  اشی ی ، ح یی اسی خبارا  امریکیا نییز تیا چنید سیال از 

شها   او  رب نشدند. امریکایی ها چند سال بعد عکیس هیای شیهید سیی  الیرحنن 

ئزه را از طریق طیارا   ر منطقد اندا  ند و بد ذر  اری یا مرگ او جا ند اللدمنصور رح

 .مقرر کر ند. این نشان  هنده ضع  اس خبارا  امریکا بو 

 : شوق فراوان با عبادت 

 سییز هقاری اکنل از زمانی حکایت می کند کید شیهید سیی  الیرحنن منصیور  

سالد بو  :  ر مدرسد عربید ذوجرانوالد  ر  می  واندی ، هوا بسیار رس  بیو ، یکشیا 

نن  ر جای  و  نیسیت، بید تشیویش شیدم، از  واب بیدار شدم،  یدم کد سی  الرح

بیرون از اوطاق ه  نبو ، بد بام مدرسد بلند شدم، میی بیین  کید سیی  الیرحنن مشیغول 

مناز تهجد است، من ه  عقا او ایس ا ه شدم، مناز تهجید را  وانید و رشوع بید  عیا 

  کر ، ذرید کنان و با صدای بلند  عا می کر ،  داوند م عال را چنیین  طیاب میی کیر 

ذویا می بیند و زاری می کنید، ایین حالیت تیا  ییر  وام کیر ، مین از شید  رس ی بید 

تکلی  شدم و بد اوطاق برذش  ، اما لحایاتی پییش از صیبح صیا ق  ییدم کید سیی  

 . الرحنن آمد، پرسیدم : کجا ر  د بو ی ؟ ، ذفت : قلب  پر بو   الی کر م
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عبا ا  شا هنگیام از  مف ی  یض محند،  وست  یگر شهید منصور می ذوید :

عا ا  هنیشیگی میال سیی  الیرحنن منصیور بیو . او  ر  وران تعلی ، جهیا  و ح یی 

 . زمانیکد  ر شفا اند زیر تداوی بو  عبا   شا را قضا منی کر 

او هنواره مجاهدین زیر ست  و  را مکل  بید شیامری از وریائ  میی منیو ، 

انند. سیوره ییس پیس از منیاز صیبح، سوره را عقا منازهای پنجگاند بخو  ۵مثال : باید 

سوره   ح پس از مناز رهر، سوره نباء پس از مناز عرص، سوره نو  پس از مناز مغیرب 

 . و سوره ملک پس از مناز عشاء

او پس از مناز صبح عا    واب نداشت، بلکد وریفد یا ورزش میی منیو . نییز 

 پس از مناز عرص      واجگان از معنوال  روزمره او بو .

  : قوی، حق گویی و احتیاط با بیت المالت

مف ی  یض محند صاحا حکایت می کند : سی  الرحنن منصور بد تیازذی بید 

جوانی رسیده بو ، یکروز با او و شهید مولوی نرصاللد منصور بد مهامنیی کسیی ر  یی ، 

مر م زیا ی بو ند، سی  الرحنن پیش از رسییدن طعیام آذیاه شید کید صیاحا  انید  

رشعی  ار ، او  ست  یو  را بید سیوی  سیرت وان  راز نکیر  و هیر چنید  تجار  غیر

مر م ارصار کر ند طع  غداها را هی  نچشیید. ذیامن کیر ی  کید شیاید روزه باشید. امیا 

هرذاه بجای  و  رسیدی  نان طلا کر  و برای پدرش ذفت کد چرا بید مهامنیی چنیین 

هدین هس ند، تجار  حالل مر م می رو . پدرش جواب  ا  کد آن ها حاال حامی مجا

 .  ارند و  ر  ور ن غدای شان حرب رشعی وجو  ندار 

شهید مال سی  الرحنن منصور پس از اینکد  ر زمیان تحرییک  وم بیار ز نیی 

 –رحنید اللید  –شد و اس خوان  س ش از بین ر ت  ر قندهار بیا عالیقیدر امیراملیؤمنین 

  کد تو را بیرای تیداوی بید  یارب روان مالقا  منو . مرحوم امیراملؤمنین پیشنها  منو 

می کن ، اما شیهید سیی  الیرحنن منصیور  ر پاسیخ ذفیت : یکبیار بیا جیرا  مشیهور 

شموسی ور کم مشوره می کن  کد آیا پس از تداوی  ر  ارب امکیان  ار  کید بیا ایین 
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 ست سال  اس عامل بکن  ؟ اذر امکان  ار  بد  ارب می روم و اذر امکان ندار ، پیس 

پول بیت املال را رصف بکن  ؟  اکرت موسی ور ک مشوره  ا  کید اذیر  ر  یارب چرا 

تداوی شوید،  ست شام چیزی حرکت پیدا می کند. اما امکان ندار  کد  وبیاره سیال  

را بدست بگیرید. هامن بو  کد شهید سیی  الیرحنن از تیداوی  ر  یارب رصف نایر 

 منو .

صیور میی ذویید : او  ر زمیان قاری حبییا، ر ییق شیهید میال سیی  الیرحنن من

تحریک  ر مراس  عروسی برا رش رشکت نکر . پرسیدم کد چرا ؟  ر اب یدا واقعییت را 

پنهان منو ، اما هرذاه مجبور شد واقعیت را چنین بیان کر  :  کر کر م کد اذیر بیا میوتر 

سیو  و  برای مراس  عروسی برا رم بد  اند بروم، الزم است کد هر  الن ابن  الن را تو 

این موتر یکسو و  یگر سو ان قال بیده ، مناسیا ندانسی   کید میوتر بییت املیال را  ر 

 رضور  های شخصی  و  بکار بربم.

 : پافشاری بر تعمیل شریعت 

یک عا  مشهور کد از  وس ان نز یکی او بو   ر زمان امار  اسیالمی بید حییی 

ی ثیرو  منید و نامیدار ولسوال زرمت وریفد انجام می  ا  و با  و تن از شخصییت هیا

منطقد کد کنک های زیا ی با مجاهدین می کر ند،  ر ییک قضیید بید رشیو  می ه  

شدند و  ا  و ذر ت رشو  ثابت شد. مال سی  الرحنن منصور آنان را  ر قرغۂ کابیل 

 ر قرارذاه  و  جلا منو . سپس آنان را  ر موتر اندا ت و بد محکند نایامی سیپر ، 

بو ند. شهید سی  الیرحنن منصیور بیا ایین عنلکیر   یو  ثابیت  آن ها تا آ ر زندانی

منو  کد  ر راه نفاذ رشیعیت و قیوانین الهیی بید  ویشیاوندی، ر اقیت و  یگیر روابیو 

 . اهنیت منی  هد

 : عشق با جهاد و آرزوی شهادت 

ست هیا، تیاریخ عروسیی یقاری حبیا حکایت می کند :  ر  وران جها  با کنون

یین شد. او  ران روزهیا  ر یکیی از مراکیز جهیا ی مرصیوف سی  الرحنن منصور تع
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تعلیام  ناامی بو . پدرش  رب روان کر  کد بد  اند بیایید. امیا او کید قلیِا رسشیار از 

شوق جها   اشت بد  اند نر ت. پیدرش بید مرکیز ر یت و از  سیت او ذر  ید  ر میوتر 

زش هیای جهیا ی سوار کر . شهید سی  الرحنن تا  اند ارصار  اشیت کید بایید آمیو 

  و  را تکنیل بکند.

مولوی ذاکراللد ذاکری می ذوید : لحاا  مبارزه بر ضد کنونیست هیا را بید ییا  

پییش از تعیرض بیر پوسی د هیای  -رحنید اللید  – ارم. شهید مال سی  الرحنن منصیور 

  اعی ذر یز زنخ  و  را بد آرزوی شها   بس د منو . او  ران نرب  ز   بر اشت، امیا 

 . رمان شها   نرسیدبد آ 

 : اوالد 

پرسی  اشیت، از بارذیاه  داونید  ۴ -رحند اللید  –شهید مال سی  الرحنن منصور 

م عال مسئلت  اری ، آن هیا را از   نید هیای روز ا یزون زمیان میأمون و مصیئون  ار  و 

هنچون شهید مال سی  الرحنن منصور  ا مان راه  ین و جها  بگر اند. آمین یا رب 

  العاملین.
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی شهید  لرحیم حافظن  - اهللرحمه  – عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی –نویسنده : قاری سعید 

 

 شناخت اجمالی :

 ۱۳۷۰شهید حا ل عبد الرحی  پرس نرصالدین و نواسد محند امین  یان  ر سیال 

دهار بد  نییا ولسوالی بولدک والیت قنمنطقد ماشینگز هجری قنری  ر قرید کامل زی 

 . آمد

حا ل عبدالرحی  کد  ر منطقد روس ایی و  ر  انوا ه م دین بد جهیان آمیده بیو  

هنوز هشت سالد بو  کد ما رش و یا  کیر  و  ر  ه سیالگی از سیاید شیفقت پیدر نییز 

 . محروم شد. او  ر  ور سالی از الفت و محبت پدر و ما ر بی بهره شد

 آموزش :

ب دایی را  ر مسجد روس ای  و  و ک ا  ینیی را  ر حا ل عبدالرحی   رسهای ا

سن  ه سالگی  ر منطقد  هند آ ند صاحا شهر قندهار آغیاز کیر .  و سیال پیس بید 

چنن، شهرک مرزی پاکس ان ر ت و  ر آنجیا  ر مدرسید قیاری ولیی محنید صیاحا 

حفل قرآن را آغاز منو . پس از میدتی بید کوی ید، مرکیز ایالیت بلوچسی ان ر یت و  ر 

 . رسد ماهرالعلوم کد بد مدرسد شالدره شهر   ار  حفل قرآن را  وام  ا مد

حا ل عبدالرحی  پس از تکنیل حفل قرآن بد قندهار برذشیت و  ر منطقید لیوی 

ویالی شهر قندهار برای  راذیری علیوم  ینیی شیامل مدرسید شیهید مولیوی عبیدالغفور 

ت و  ر آنجا تا زمان انقالب رحند اللد شد. پس از یکسال، بد عزم پشاور ر ت سفر بس
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و میدار   یگیر  ر  «  ارالعلیوم حقانیید»کنونیست ها  ر مرکز نامدار علوم اسیالمی 

میال ی  وره تفسیر قرآن را  ر منطقد صوابی،  یرب پخ ونخوا نز   ۱۹۸۴ واند.  ر سال 

شیخ ال فسیر مولوی عبدالها ی صاحا کد بد شاه منصور بابیاجی مشیهور بیو  تکنییل 

 . و سند  وره تفسیر را بدست آور  منو 

هرذاه کنونیست ها بید قیدر  رسییدند، او از راه جیالل آبیا  و کابیل بید قنیدهار 

برذشت و بیرای بررسیی اوضیاع بید بعضیی منیاطق کشیور سیفر کیر . سیپس بید صی  

مجاهدین پیوست و جها  و مبارزه  و  را از نخس ین مراکز جهیا ی  ر منطقید میرزی 

 . آغاز کر « با ینی»

او پس از اینکد مدتی را  ر ص  جها  سیپری منیو  بید شیهر کراچیی، پاکسی ان 

ر ت، تا  ر  های نامتام  و  را متام بکند. او شامل جامعد اسالمید بنوری تاون شید و 

هجری قنری  وره حدیی را  ران جا تکنیل منو ه،  سی ار  ضییلت را  ۱۴۰۱ ر سال 

 بد رس منو .

 :  جبهه فاروقیه

عبدالرحی  سپس شامل تنای  حرکت انقالب اسالمی ا غانس ان شید  شهید حا ل

و  ر تشکیال  آن، جبهد جها ی را  ر ولسوالی مرزی بولدک شقنیدهارم بید نیام جبهید 

 اروقید بنیا  ذداشت. مسئولیت آن جبهد بد  وش  و  حا ل عبدالرحی  بو . آن جبهد 

و عنلییا  هیای جهیا ی را  ر منطقد چهلگزی و ونکدء ولسوالی بولدک مرکز  اشت 

 .  ر ولسوالی های بولدک و تخ د پل، قندهار انجام می  ا 

ولسییوالی بولییدک سیید سییال پیییش از رسنگییونی ر ییی   اکییرت نجیییا، بیید  سییت 

مجاهدین   ح شد. حا ل صاحا  ر   ح آن ولسوالی نقش کلییدی  اشیت و نخسیت 

صیاحا مجاهیدین از هند  ا ل مرکز کنونیست ها شد. پس از  ی ح بولیدک، حیا ل 

جبهد  و  را  ر ولسوالی تخ د پل و اطراف شهر قنیدهار جیا بجیا کیر  و تیا  ی ح شیهر 

 . قندهار و شکست کامل ر ی  کنونیس ی بد جها  مسلحاند  وام  ا 
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حا ل صاحا ند تنهیا  ر جهیا  بیر ضید امریکیا بید حییی ییک  رمانیده مب کیر 

نیز نقش برازنیده  اشیت. او  جها ی شهر   اشت، بلکد  ر جها  بر ضد کنونیست ها

 ران جها  چندین بار ز نی ه  شد. حا ل صاحا ماجراهای ز نیی شیدن  یو  را 

 :  طی یک مصاحبد چنین بیان می کند

یکبار  ر زمان جها  بر ضد شوروی ها  ر منطقد ونکیدء سیپین بولیدک ز نیی »

 دواند م عال شدم. بار  یگر  ر  رذیری با  لقی ها هدف مبا  س ی قرار ذر   ، اما 

نجا  و شیفای کامیل  ا . هنچنیان  ر نیرب  سیپین بولیدک کید جنی   یونین بیو  و 

طیارا  کنونیست ها بد شد  مببار میان میی کیر  ز نیی شیدم، امیا  داونید تعیالی 

 «.حفارت منو 

حا ل صاحا پس از پیروزی مجاهدین مدتی  ر شهر قنیدهار مانید. امیا هرذیاه 

آغیاز شید، او از شیهر قنیدهار ر یت و  ر منطقید و   سا  و هرب و مرب های تناینی 

شمیان شهر قندهار و بولدکم مدرسد یی را بنام جامعد اسالمید عربید تاسیس منیو  و تیا 

 . قیام طالبان مشغول  دمت  ران مدرسد بو 

 یکجا شدن با طالبان و خدمات در تحریک و امارت اسالمی :

وند والیت قندهار، ییک حرکیت هرذاه مجاهدین پیشین ولسوالی های  ری و می

اصالحی را  ر  وران هرب و مرب تنای  ها بد رسکر ذی مال محند عنیر مجاهید آغیاز 

منو ند، هنزمان عده یی از علام و مجاهدین  ر ولسوالی بولدک والییت قنیدهار ذیر  

ه  آمده بو ند و برای جلوذیری از  سا  روز ا زون با ه  مشوره کر ند. حا ل صاحا 

ن نشست نقیش مهنیی  اشیت. هرذیاه آن هیا  یرب شیدند کید ییک حرکیت  ر نیز  را

ولسوالی های  ری، میوند و  ند بد ایین هیدف آغیاز شیده اسیت، حیا ل عبیدالرحی ، 

مولوی عبدالشکور، شهید مال محند عوض و شهید قاری عبدالسیالم بید ولسیوالی  نید 

بیا تحرییک اسیالمی ر  ند، با مال محند عنر مجاهد  یدند و با متیام مجاهیدین شیان 

 . طالبان یکجا شدند
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سپس شهید حا ل عبدالرحی  بد حیی عضیو برجسی د تحرییک اسیالمی طالبیان 

 دما  زیا ی انجام  ا . او پیس از  ی ح قنیدهار  ر عنلییا   ی ح ترینکیو ، مرکیز 

ارزذان بد حیی  رمانده مه  سه  ذر ت. هنچنان شامل لشکری بو  کید از قنیدهار بید 

غزنی و میدان شهر را   ح کر  و تا بد  روازه های کابیل رسیید. شیهید سوی زابل ر ت، 

مال مت آ ند شمسئول عنومی  و طالبانم  ر اثنای توق   ر میدان شیهر، مسیئولیت 

 بو .بخشی از  و را بد او سپر ه 

پس از اجیرای وریفید  ر  یو مییدان شیهر، بید حییی قومنیدان امنیید والییت  او

سیال  ران سینت بیاقی مانید. سیپس بید حییی معیاون والیی ارزذان تعیین شد و تیا  و 

ارزذان تعیین شد و تا تهاج  امریکا و عقیا نشیینی طالبیان از شیهرهای بیزرگ کشیور 

 . مشغول ایفای این وریفد بو 

 :  آغاز عملیات های جهادی بر ضد امریکا

شهید حا ل عبدالرحی  از نخس ین مجاهدین حوزه جنیوب غیرب بیو  کید رونید 

ا  و مقاومیت بیر ضید امریکیا را بنییا  ذداشی ند. مجاهیدین پیس از سیقوط مجد  جه

حاکنیت امار  اسالمی با اوضاع  شوار و آزمون هیای بزرذیی مواجید شیدند. رلی  و 

وحشت امریکایی ها و عدم مساعد  اوضاع کشور و منطقد، بیشرت مجاهیدین را وا ار 

هان و یا ه  مرصوف کارهیای سا ت تا اسلحد  و  را بد زمین ذداش د و برای مدتی پن

 .  یگری شوند

اما  ران رشایو  شوار چنان کسانی اولو العزم نیز بو ند کد بد امواب طو یان هیای 

یوا ِمین رَّْوِ  اللَّیدِ » بینناک تسلی  نشدند و بد این  رمان  داوندی  بیاور کامیل « واالا تاهْأاس 

میدی ها چیراغ امیید را روشین  اش د هرذز احسا  ناامیدی نکر ند، بلكد  ر طو ان نا ا

کر ند و عزم جها ی  و  را زنده نگد  اش ند. یکی ازان ها شههد حا ل عبدالرحی  نیز 

 . بو 
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پس از سقوط قندهار بد  اند  و   ر منطقد و  »او  ر یک مصاحبد می ذوید : 

شبولدکم ر   ،  و روز  ر  اند آرام کر م، اما مسیلحاند ذشیت و ذیدار میی کیر م،  ر 

ز سوم بد نیت جها  از  اند تنهیا بییرون شیدم، نخسیت  ر منطقید انزرذیی نیز  ییک رو 

او آما ه جها  شید.  . ر مور  جها  حرف ز م اوسالد بارکزی کاکا ر    و با  ۶۵مجاهد 

از هامن جا هر  وی ما بد تالش  یگر مجاهدین و آما ه سیازی آن هیا بیرای جهیا  بیر 

 «.ضد امریکا مشغول شدی 

ند آ ند، از  وسی ان نز یکیی حیا ل صیاحا میی ذویید : پیس از مال شیخ مح

سقوط شهر قندهار، حا ل صاحا  ر روزهای ا یر ماه رمضان بد  اند ر ت. اما چیون 

مشغول کارهای جها ی بو  مز وران امریکا برای ذر  اری بد  اند او هجوم بر نید. امیا 

از منطقید و  بید لیوی  داوند م عال او را نجا   ا . حیا ل صیاحا  امییل  یو  را  

کاریز ان قال  ا . من  ر روز شش  عید بید  انید اش ر ی  . حیا ل صیاحا ذفیت :  ر 

 . برابر امریکایی ها ح ام جها  می کنی ، اذر سال  یا مهام   اش د باشی برای من بده

مولوی عبدالباقی می ذوید : حا ل صاحا  ر اب دا تنهیا بیو . شیا هیا بید ذونید 

می ر ت و آن ها را بد جها   عو  می کر . سپس پرس کاکایش میال  مخفیاند نز  مر م

عبدالباری نیز با او یکجا شد. هر  وی شان مسلحاند توسو موترسایکل ذشیت و ذیدار 

می کر ند. روزها را  ر کوه ها و مخروبد ها سپری می کر ند و از طرف شا مر م را بد 

مریکایی ها و از پیوسنت بید صیفوف جها   عو  می  ا ند، مر م را از  ا ن سال  بد ا

پولیس و ارذان های امنی ی ر ی  مز ور منع می کر ند و برای جها  ر قیا و سیال  پییدا 

 می کر ند. این جریان تا چند ماه  وام کر .

مولوی حنداللد، پرس حا ل صاحا می ذویید : حیا ل صیاحا  ران زمیان میاه 

ریکی شیا پیس بیر میی ذشیت، یکبار بد  اند می آمد، نص  شا میی آمید و  ر تیا

 . وضعیت بسیار  راب بو  و امریکایی ها و مز وران شان  ر تالش او بو ند
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 : مرکز جهادی هدی غره 

حا ل عبدالرحی  صاحا  ر شا های اولین  صل زمس ان و بهار اشغال، مر م را 

بد جها   عو  می  ا  و  ر سعی پیدا کیر ن سیال ، مهیام  و مجاهیدین بیو . او تیا 

صل تابس ان چند ر یق پیدا کیر . مجاهید ورزییده شیهید عبیدالغنی کید بید تیور غنیی  

مشهور بو  نیز با او یکجا شد. حا ل صاحا ارا ه  اشت کد یک مرکز جها ی ایجیا  

بکند. اما چون پول و امکانا  نداشت، بسرت، ریروف و  یگیر اجنیا   انید اش را  ر 

و نخسی ین مرکیز مخفیی جهیا ی را  ر  هجری قنری با  و  بیر  ۱۴۲۳ماه شعبان سال 

کوه هدی  ر مربوطا  بولدک آغاز کر .  ران مرکز بد رسکر ذی حا ل صیاحا تنهیا 

پنج نفر بو ند. مرکز چون  ر منطقید  شیک کوهسی انی بیو  مجاهیدین از آبیی کید از 

 صل زمس ان  ر یک  ند ایس ا ه می بو  و قابل نوشییدن نبیو  اسی فا ه میی کر نید. از 

ب وضوء می کر ند و ررف ها را می شس ند. یک شخ  مخل  را بد اجیر  هامن آ 

اس خدام کر ه بو ند تیا پیس از هیر چهیار روز  ر تیاریکی شیا بیرای آن هیا از قریید 

 . ماشینگزی آب آشامیدنی بیاور 

نخس ین مبارزه حا ل صاحا این بو  کید هرذیاه شیام میی شید، بیا ر قیای  یو  

می کر ، کسی را کد بیا  ولیت هنکیاری  اشیت و ییا مسلحاند بد سوی قرید ها حرکت 

برای عسکری ثبت نام کر ه بو  از  اند بیرون می کشید و توبد میی  ا . آن هیا  ر میاه 

رمضان پس از مناز تراویح  ا ل مساجد می شدند و میر م را  ر میور  جهیا  توصیید 

ده، جوانیان می کر ند، می ذف ند کفار هجوم آور ه اند، کشور اشغال و جها   رض شی

 و  را بد صفوف کفار روان نکنید. آن زمان شامر ر قای حا ل صاحا بید بسیت نفیر 

رسیده بو . آن ها از طرف شا قرید بد قرید می ر  ند، مر م  ول ی را هشدار و  یگیران 

را بد جها   عو  می  ا ند و نا وقت شا  وباره بد مرکز  یو  بید کیوه هیدی بیر میی 

 . ذش ند
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 : ریض به سوی قتال از دعوت و تح

مییال ی، مجلیس  ۲۰۰۳جنیوری  ۷ ورشییدی مصیا ف بیا  ۱۳۸۱جیدی  ۱۷بد تاریخ 

بزرگ قومی  ر منطقد سییبت ولسیوالی بولیدک جرییان  اشیت. حیا ل صیاحا آن را 

تن ر قای مسلح  و  آنجیا ر یت،  ۲۵ رصت مناسا برای  عو  بد جها   انست و با 

 . علنا بد جها  بر ضد امریکا  را  واند  ر آن مجلس تقریر جها ی کر  و مر م را

هرذاه عساکر  ول ی از قضید  رب شدند از بولدک بد آن منطقید قیوه روان کر نید. 

زمانی کد قوه رسید حا ل صاحا و ر قای او بد جنی  پر ا  نید و هفیت تین عسیکر 

ر ی  را کش ند، یک مجاهد  ر جریان  رذیری ز نی شد و سید مجاهید را  شینن بید 

ذر ت. این نخس ین نرب  ر قای حا ل صاحا  ر برابر اشیغال کشیور و اجییران اسار  

 .  ا لی بو  و  ر حقیقت نقطد آغاز قیام جها ی  ر رسارس قندهار ثابت شد

بست روز پس ازان واقعد،  و ر یق حا ل صاحا شمال عبیدالباری و حیا ل عبید 

یز ولسوالی بولدک با امریکایی الغنیم  کد پرسان کاکای او نیز بو ند  ر منطقد کاریز پای

ها رو برو شیدند، امریکیایی هیا میال عبیدالباری را شیهید و حیا ل عبیدالغنی را ذر  یار 

کر ند، سپس توسیو عبیدالغنی شیامره سیی یالیت حیا ل صیاحا را پییدا کر نید و از 

طریق سی یالیت مرکز مخفی مجاهدین را نیز کشی  کر نید. امریکیایی هیا و میز وران 

ن روز با قوای بزرذی بد کوه هیدی شی ا  ند. هیامن بیو  کید جنی  هیدی، شان  ر هام

 . ومین جن  بزرگ با امریکایی ها پس از جن  شاهی کو  رخ  ا 

امریکایی ها  ران جن  بد شنول طیارا  و هلیکوپرتها از وسایل مدرن جنگیی 

نگین مواجید اس فا ه کر ند و هند توانایی  و  را بد  رب  ا ند. اما باز ه  با تلفا  سی

شدند. یک هلیکوپرت آن ها هدف قرار ذر یت و شیامر زییا ی از عسیاکر آنیان کشی د 

شدند. مجاهدین بد رسکر ذی حا ل صاحا با اس فا ه از تاریکی شا منطقد را تیرک 

کر ند. اما امریکایی ها تا چند روز عنلیا   و  را  ران منطقد کوهسی انی  وام  ا نید 

نیز مببار مان کر ند.  ر جرییان  رذییری هیا، تنهیا یکنفیر  و ح ی یکبار عساکر  و  را
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مجاهد ز نی شد و م باقی مجاهدین زیانی ندیدند. اما ولسوال بولیدک و نفیر  یاص 

تن مجاهدین را از بین  ۲۵ا عا کر  کد  ر جن  کوه هدی «  ضل الدین»امریکایی ها 

 . نفر بو بر ه اند، حال اینست کد تعدا  متام مجاهدین  ران جن  هژ ه 

شهید حا ل عبدالرحی  پس از جن  هدی بار  یگر ر قای  و  را منا  کیر  و 

عنلیا  های جها ی را  ر قنیدهار و ولسیوالی بولیدک آغیاز کیر . حیا ل صیاحا و 

مییال ی  ر  ۲۰۰۴ ورشیدی مصا ف با اول اپرییل  ۱۳۸۲حنل  ۱۲ر قای او بد تاریخ 

ش بر ند و آن هیا را  چیار تلفیا  سیا  ند. منطقد مال ولی نیکد بر مز وران  ا لی یور 

مجاهدین پس ازان جنی  بید سیوی تیورغره ر  نید، قیوای بزرذیی عسیاکر  یارجی و 

 ا لی کد شامر تانک های آن بد هف ا  می رسید نیز بد تعقیا مجاهدین بید سیوی آن 

 .کوه حرکت کر 

ن مجاهدین بد رسکر ذی حا ل صاحا  ران جن  نیز با تهاج  چند جانبد  شن

مقابلد کر ند.  رذییری صیبح روز آغیاز شید و تیا عرصی  وام کیر  و  شینن بیا تلفیا  

سنگین رو برو شد.  ر پایان روز، حا ل صاحا  واست سال  عسیکری را کید مرمیی 

 . ور ه بو  بگیر ، اما هدف قرار ذر ت و ذلولد  شنن بد سیند اش  ور 

حکاییت میی کنید : مال شیخ محند، آن صحند را از زبان حا ل صیاحا چنیین  

هرذاه مرمی  ور م بد زمین ا  یدم و تیوان ایسی ا  شیدن را نداشی  ، بیا  طیر ذر  یاری 

مواجد بو م، بد  داوند م عال  ریا  کشیدم کد الها ! مرا بد  ست  شنن میده، اذیر ایین 

جا مبان  و شهید شوم این ذروه کوچک نا امید می شو  و کسی نخواهد بو  کد ایشیان 

شوند. الها ! برای جها  مرا نجا  بده. هامن بو  کد  داوند م عیال نییروی ذر  او جنع 

تازه ای بخشید، ایس ا  شدم و  و  را نز  مجاهدین رسیاندم،  ر حالیکید از شید   ر  

بد تکلی  بو م برای یک مجاهد ذف   : مرا بخوان و بیرای مین  عیا بکین، او  وانید و 

بسیار عنیق بو  و  ون  بسییار ضیایع میی پرور ذار  ر  را  ور سا ت. چون ز   من 
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شد مجاهدین از هامن کوه،  ر ت انجییر را شکسی ند و از شیا د هیای آن بیرای مین 

 تخت سا  ند و من را با اس فا ه از  ذر  و غبار از ساحد جن  ان قال  ا ند.

 : تالشهای اخیر برای گسترش ساحات جهاد و شهادت 

پیس از  یید و باز یید و مشیوره بیا  حا ل صاحا پس از تداوی شیفایاب شید و

بزرذان امار  اسالمی تصنی  ذر ت کد حرکت جها ی را بر عالوه از منطقید  یو  بید 

ساحا   یگر نیز ذسرتش بدهد. از روی این پیالن  واسیت کید بید ولسیوالی معیروف 

هجری قنری از طرییق ولسیوالی هیای  ۱۴۲۴برو . اما هرذاه  ر ماه جام ی االول سال 

تغر والیت زابل بد سوی ولسوالی معروف حرکت کر   ر مسییر بیا  شینن رو شنلزو و ا

 . برو شد و بسیار بد مشکل نجا  یا ت

حا ل صیاحا  ر میاه شیعبان هیامن سیال ارا ه منیو  بید ولسیوالی  ای چوپیان 

والیت زابل برو . اما  ر نصی  راه از تصینی   یو  منرصیف شید و ارا ه کیر  کید بیر 

 ورشییدی  ۱۳۸۲مییزان  ۲۰نیدهار حنلید بکنید. بید تیاریخ ولسوالی معروف والییت ق

بر مرکز ولسوالی معروف حنلد منو ه پوسی د هیای  میال ی ۲۰۰۳اک وبر  ۱۲مصا ف با 

اما  ر نز یکیی مرکیز ولسیوالی ذلولید  شینن بید سییند اش  ،امنی ی ولسوالی را   ح کر 

 . عونانا للد و انا الید راج. شها   رسیدو پس از لحاد یی بد   ور 

جسد حا ل صاحا و سد نفیر مجاهیدین  یگیر  ر صیحند  رذییری بیاقی مانید. 

 ر ای آنروز مر م منطقد اجسا  شهدا را بد  یاک سیپر ند. امیا هرذیاه امریکیایی هیا و 

مز وران شیان  یرب شیدند جسید حیا ل صیاحا را  و روز بعید  وبیاره از قیرب بییرون 

بید ورثیای حیا ل صیاحا تسیلی   کشیدند و بد شهر قندهار آور نید، امیا یکیروز پیس

کر ند. سپس جسید حیا ل صیاحا  ر قربسی ان منطقید پیاییز  ر مربوطیا  ولسیوالی 

 . بولدک و الیت قندهار بد  اک سپر ه شد
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 اس ان این قهرمان  راموش ناشدنی امت اسالمی بد پایان رسیید. قهرمیانی کید  ر 

 د بیو  و  ر برابیر اوب غرور امریکای طیاغو   یواب را بیر لشیکریان آن حیرام سیا 

 . هجوم وحشیاند کفار مر اند وار مقاومت کر  و تنها بد قو  ایامنی  ر برابر آنان رزمید

ر قای حا ل صاحا  ر مور  شخصیت او می ذویند کد م واضع و م وکیل بیو ، 

 ر امور رشعی جدی بو  و لیکن با ر قایش  وشطبعی  اشت و پر از عطو ت بیو ، بیا 

عشق  اشت کد ند تنها  و ش متنیای شیها   میی کیر  بلکید از لیالی شها   چنان 

مجاهدین نیز می  واست کد برایش  عای شها   بکنند. او  ر راه جها  چنان آمیا ه 

ایثار و قربانی بو  کد اسباب  اند و ک اب های  و  را برای  ریدن امکانیا  جهیا ی 

ول اشیغال از  مین  رو ت. یک ر یق او می ذوید : حا ل صاحا  ر شا و روزهای ا

 واست کد برای زمین  یک  ریدار پیدا بکن، تا بد پول آن، امور جهیا ی را بید پییش 

 . بربم

 داوند م عال قربانی ها، مشقت ها و  دما  حا ل صاحا را قبول، و برکیاتش 

  را نصیا اوال  و ر قای او بگر اند. آمین یا رب العاملین.
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گاهی هب زندگی و خدمات  لمالک آغا د شهید سی ن  - اهللرحمه  –عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

شهید سید عبداملالک آغا از چهیره هیای مهی  جهیا ی ور ک، والییت مرکیزی 

کشور شنر ه می شیو . او  ریین منطقیدء کید بید صیحند مرذبیار و میورال شیکن بیرای 

بیو . سیید کنیونی مسیلحاند امریکایی های اشغالگر تبدیل شید از بنییا  ذیداران جهیا  

عبداملالک آغا چراغ جهیا  و مبیارزه را بید نیرخ جیان  یو  روشین سیا ت و سیپس 

 وس ان و هنسنگرانش مر اند وار مسیر او را  تعقیا منو ند و منطقد را کید  ر جیوار و 

 چند کیلومرتی پای خت کشور قرار  ار  بد سنگر شکست ناپدیر مجاهدین تغییر  ا ند

. 

 . زندذی و  دما  این مر   لیر ور ک آشنا شوی  بیائید، با

 : والدت و آموزش 

هجیری شنسیی  ر منطقید  ۱۳۴۹سید عبداملالک آغا پرس میر سید آغا  ر سیال 

 . بها ر یل  ر مربوطا  ولسوالی سیدآبا  والیت میدان ور ک چش  بد جهان ذشو 

او هنیوز  عبداملالک آغیا  رسیهای اب یدایی را  ر روسی ای پیدری  یو   وانید.

 ور سال بو  کد کو تای کنونیست ها رخ  ا  و قییام و جهیا  مسیلحاند ا غیان هیا  ر 

برابر ر ی  کنونیسیی هامننید سیایر ا غانسی ان  ر ور ک نییز آغیاز شید. او  ر عنفیوان 

جوانی بد  دما  جها ی آغاز کر  و چند مد   ر منطقد  و   دمت منیو . سیپس 

ر سیاحا  میرزی پک یکیا و وزیرسی ان  ر منطقید بد مرکز جها ی حقانی صاحا کد  
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لواره موقعیت  اشت ر ت و  ر آنجا بد اعدا  جهیا ی پر ا یت و  ر  هیای  ینیی را 

 . نیز ا امد  ا 

مولوی  ضل ربی، کد از آن زمان بیا عبیداملالک آغیا آشینا بیو ، میی ذویید :  ر 

  هیای  ینیی بیو  و مدرسد انوارالعلوم، میرانشاه بو م، عبداملالک مشغول جهیا  و  ر 

بیشرت زمان  ر جبها  جها ی  وست وریفید انجیام میی  ا . او  ر جنگهیای زییا ی 

 وست رشکت کر  و زمانیکد والییت  وسیت بید رسکر ذیی  رمانیده نامیدار جهیا ی 

مرحوم مولوی جالل الدین حقانی   ح شد، عبداملالک آغا نیز بد حییی مجاهید  ران 

 . پیروزی سه   اشت

الک آغا تا سقوط ر ی  نجیا و   ح کابل بد جهیا  و مبیارزه ا امید شهید عبدامل

 ا . سپس سال  را ذداشت و روند آموزشی  و  را  ر مدرسد انیوار العلیوم، میرانشیاه 

  وباره آغاز منو .

مشیهور بید  لیفید صیاحا ارغنیدی  -رحنید اللید  - لیفد صاحا  ضیل الیدین 

ر العلوم بو . این مدرسد  ران زمان مرکیز شسجا ه نشین حرضاِ  قلعد جوا م مه ن  انوا

مشهور علنی و روحانی بو . عبداملالک آغا نسباً سید بو  و بد مزایای تقوی،  یانیت و 

ا الق زیبا م ص  بو . او با  لیفید صیاحا  ضیل الیدین بسییار محبیت  اشیت و  ر 

 . طریقد نقشبندید مجد ید بد  ست او بیعت کر ه بو 

از اینکید میدتی  ر مدرسید انیوار العلیوم  ر   وانید، سید عبداملالک آغا پس 

شامل منبع العلوم شمدرسد مرحوم مولوی جالل الدین حقانیم شد و مید   و سیال  ر 

 . آنجا بد  راذیری علوم  ینی ا امد  ا 

 : خدمات در تحریک اسالمی طالبان 

نیی  ر زمان جن  های تنای  ها  ر ا غانس ان، طلبیای ا غیانی کید  ر میدار   ی

 یییار هجییر   ر  مییی  واندنیید  ر سییطح هییر منطقیید جنعیییت طلبیید سییا  ند. سییید 

عبداملالک آغا  ر جنعیت طلبد ور ک بد حیی عضیو مهی   عالییت میی کیر . هرذیاه 
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تحریک اسالمی طالبان آغاز شد، او بد مشوره منایندذان تحریک با هفت نفر  وسی ان 

زمیند سازی بکنند و ا کیار میر م و  و  بد ور ک ر ت، تا برای آمدن طالبان بد ور ک 

 . م نفدین را برای اس قبال از طالبان آما ه بسازند

ایشان بیا علیام، مجاهیدین و م نفیدین منطقید  یید و باز یید منو نید و  ر میور  

چگونگی تحریک طالبان معلوما   ا ند، طالبان هنوز  ر قندهار بو نید، عبیداملالک 

ای ولسیوالی سیید آبیا ، مدرسید مف یا  العلیوم را آغا و  وس ان او  ر منطقد هفت آسیی

مرکز مخفی  و  ان خاب کر ند و مر م را برای پیوسنت بید طالبیان  عیو  میی  ا نید. 

سپس ایشان  و تن از ر قای  و  مولوی  ضل ربیی و هاشینی صیاحا را بید قنیدهار 

هید روان کر ند. آن ها  ر قندهار با رهرب طالبیان مرحیوم میال محنید عنیر مجاهید، شی

مولوی احسان اللد احسان و  یگر بزرذان تحریک  یدند. توصید آن ها این بیو  کید بیا 

علام، مجاهدین منطقد و ح ی بیا ا یرا  حیزب اسیالمی  ر  یو هیای جنگیی ور ک و 

غزنی ببینید و این  اعید تحریک را برسانید کد هیدف طالبیان پاییان جنی  و برقیراری 

 .صلح و آرامش است

لک آغا و  وس ان او مشغول هنین  عالیت ها بو ند کد طالبیان شهید سید عبداملا

بد غزنی رسیدند. طالبان پس از   ح غزنی، منطقدء سیاالر ولسیوالی سیید آبیا  را بیدون 

کدام  رذیری  ر کنرتول  و   رآور ند.  رمانده ناامی طالبان شهید مال مت آ ند بید 

 مسیل  را آمیا ه بکنید کید از هنکاری طالبان محلیی توانسیت ولسیوال سییدآبا   اکیرت

جن   ست بگیر . اما تعدا   یگری از تفنگساالران با طالبان جنگیدند و باال ره  یرار 

 کر ند.

شهید سید عبداملالک آغا و  وس ان او پس از   ح میدان شهر و لیوذر بید غزنیی 

ز ر  ند و  ر آنجا با کاروان شهید مولیوی احسیان اللید احسیان یکجیا شیدند و  بید مرکی

پک یکا ر  ند. آغا صاحا پس از چند مد   دمت  ر پک یکا، بد  و جنگیی چهیار 

آسیاب  واس د شد. او چون تجربد و سابقد  وب ناامی  اشیت مسیئول ر قیای  یو  
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مقرر شد. سپس آغا صیاحا بید  یو جنگیی مییدان شیهر ر یت و  ر آنجیا از سیوی 

 . ر شدمسئول  و شهید مال مت آ ند مسئول محاذ طلبای ور ک مقر 

شهید عبداملالک آغا و ر قای او مدتی  ر  و میدان شهر  ر نقطد اسیرتاتژیک 

کوه قرغ مس قر بو ند. کوه قرغ نقطد بلند کوهس انی بو  کید  ر آن زمیان مهی  تیرین و 

 طرناک ترین نقطد جن  پنداش د می شد. طالبان  ر آنجا رس برف ذدران می کر نید 

 ه می کر نید. طالبیان  ران منطقید بید نوبیت وریفید و برای آشامیدن از آب برف اس فا

انجام می  ا ند و از طرف مییدان شیهر از پیتیوی نیروهیای مسیعو  جلیوذیری کیر ه 

بو ند. مسعو  چندین بار بر آن منطقد حنلد کر  و یکبار  ر ترصف  یو  هی   رآور ، 

کنیرتول  یو   اما طالبان توانسی ند آن نقطید را بیا  ا ن قربیانی هیای زییا ی  وبیاره  ر

 . بیاورند و تا ا یر نگد  اری بکنند

 :  پس از فتح کابل

شهید سید عبداملالک آغا پس از   ح کابل آمر حوزه یاز ه  یر اند شیهر کابیل 

مقرر شد. اما چون او بیشرت اوقا   ر  و شاملی می بو  امور حوزه از سوی معاون او 

یل  رقید هشی   قرغید  ر  یو پیش بر ه می شد. سپس آغا صاحا و ر قایش  ر تشک

جنگی شاملی مؤر  شدند. قرارذاه شان  ر قرغد بو ، اما  ر  یو هیای شیامل کابیل 

 دمت ناامی انجام می  ا ند. آن ها  ر مناطق مخ ل  شاملی مثال : شیکر ه، ذلیدره، 

پل صو یان، کلکان، قلعد نرصو، قره بیاغ و.......  یدمت منو نید. آن هیا شیامل لشیکر 

میال ی ا ز راه تونل سیالن  بید شیامل ا غانسی ان عبیور  ۱۹۹۷کد  ر سال  بزرذی بو ند

کر ند. عبداملالک آغیا چنید مید   ر قنیدوز مانید و سیپس  وبیاره بید  یو شیاملی 

برذشت. او یکبار  یگر بد شامل ر ت و این بیار  ر ولسیوالی اشیکنش، تخیار مسیئول 

 . قال  ا ه شدقطعد من اره مقرر شد. آن قطعد بعدا بد تنگی  ر ار ان 

شییهید سییید عبییداملالک آغییا  ر  وران حاکنیییت امییار  اسییالمی  ر   وحییا  

زیا ی سه  ذر ت. والیت بامیان بار نخست  ر عنلییا  هیای کید از سیوی جلرییز و 
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جلگد انجام یا ت   ح شد. آغا صاحا  ر عنلیا  جلریز رشیک بیو  و پیس از  ی ح 

 . یخ علی نیز سه  ذر تبامیان، چند بار  ر عنلیا  های غوربند و ش

شهید عبداملالک آغا  ر هنگام تهاج  امریکایی ها  ر  طهیای   یاعی شیاملی 

وریفد انجام می  ا . او  ر مببار مان امریکایی ها ز نی شد و بد منطقد  و  سییدآبا  

 ان قال  ا ه شد.

 :  جهاد بر ضد امریکا و شهادت

از  وس ان  یرینید عبیداملالک  مال محند  رید قیام و مولوی عبدالصند وزیر کد

آغا بو ند، می ذویند : هرذاه آغا صاحا پس از تهاج  امریکیایی هیا و سیقوط کابیل 

بد سید آبا  آمد، سعی منو  مجاهدین را مصئون نگد  ار  و از آمدن نیروهیای شیورای 

ناار جلوذیری بکند. تالشهای او  رین راس ا مؤثر متام شد. آغیا صیاحا بیرای تیداوم 

 ر برابر امریکا نیز تالش منو  و  رین سلسلد چند بار بید پک یکیا سیفر کیر  و بیا  جها 

شهید مال سی  الرحنن منصور مالقا  منو . شیهید منصیور  ر آن شیا و روزهیا  ر 

 ره شاهی کو  برای آغاز مبارزه  ر برابر امریکایی ها آما ه ذی می ذر ت. امریکایی 

ه مه  مجاهدین  ر مییدان ور ک میی شینا  ند و ها عبداملالک آغا را بد حیی  رماند

برای ذر  اری او می کوشیدند. آغا صیاحا مجبیور شید منطقید را تیرک بکنید، امیا از 

 . انسجام امور جها ی  ست نگر ت

شهید سید عبداملالک آغا با بزرذان کلیدی امار  اسالمی متا  برقیرار منیو  و 

شد. آغا صیاحا  وبیاره مخفیانید  پیشرب  کارهای جها ی ور ک بد آغا صاحا سپر ه

بد منطقد آمد،  وس ان  یریند  و  را طلا منو ه  ر مور  آغاز عنلیا  هیای جهیا ی 

با آنان مشوره کر . او مشغول انسیجام کارهیای جهیا ی بیو  کید امریکیایی هیا او را از 

طریق تلفون سی الیت کش  کر ند، صدها تن عسیاکر امریکیایی بیا میز وران  ا لیی 

 هدف ذر  اری او بر  اند او هجوم بر ند. شان بد
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اما سید عبداملالک آغا و برا ر بزرگ او اسامعیل آغا با امریکیایی هیا جنگیدنید 

حیو   ۶و هر  و برا ر پس ازینکد امریکایی ها را ه   چار تلفا  سا  ند، بید تیاریخ 

 روییارویی بید ن یجید  ر مییال ی ۲۰۰۴میاه  یربوری  ۲۵ ورشیدی مصیا ف بیا  ۱۳۸۲

 . شها   رسیدند. انا للد و انا الید راجعون

امریکییایی هییا جسیید هییر  و شییهید را بیید بگییرام بر نیید و  ر آنجییا  ر حفییره ای 

روز بید  ۴۲اندا  ند. پیکیر هیر  و بیرا ر پیس از  واسیت هیای مکیرر میر م و بعید از 

 انوا ه شان  ا ه شید. میر م کرامیت هیر  و شیهید را بید چشی  رس مشیاهده منو نید. 

 ای شان با ذدشت یک و نی  ماه هنوز سا  بو  و هیچگوند تغییری نخور ه بو جسده

. 

از سید عبداملالک آغا تنها یک پرس بد  نیا ماند. آغیا صیاحا چیون بیا قهرمیان 

جن  شاهی کو  شهید مال سی  الرحنن منصور مد  زییا ی ر اقیت  اشیت و  ر 

و تصیوف نییز بیین هیر  وی   وران حاکنیت امار  اسالمی با او هنسنگر بو  و جها 

 . شان قدر مشرتک بو ، لدا یگاند پرس  و  را سی  الرحنن نام ذداش د بو 

 :چند خاطره 

شهید سید عبداملالک آغا بد ذف ید مجاهیدین ولسیوالی سییدآبا  والییت مییدان 

ور ک از بنیا  ذداران جها  و مبارزه  رین منطقد بو  و نخس ین کسی بو  کید  ر برابیر 

 . ی ها  ست بد تحرکا  جها ی ز امریکای

هنین اکنون  لگی متان و مجاهدین کد  رین ولسوالی  عالیت می کنند شمیثال : 

شهید مال محند  رید قیام، مال عبداللد، مولوی حبیا الرحنن و  یگرانم هند از سوی 

بید  کیر جهیا ی آراسی د شیده انید. او رسپرسی ی  بیدعبداملالک آغا تربید شیده انید و 

الک آغا بنیا ذدار جها   ر سییدآبا  بیو  و از هنیین سیبا بسییار بید زو ی از عبدامل

سوی امریکایی ها هدف قرار ذر ت و بد شها   رسید. اما  وسیت صینینی و معیاون 

ذاه امریکایی  و این ولسوالی را بد کش ار  نبال منو را  اواو شهید مولوی عبدالباقی راه 
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آبا  بد راح یی  ن تا بد امروز منی توانند از مسیر سیدها تبدیل منو . قطار های اشغالگرا

 . بگدرند

 وش  ار  و د مال محند  رید قیام کید حیاال مسیئولیت  لگیی آغیا صیاحا را بی

بسیار مد  با شهید آغا صاحا یکجا بو ،  ر مور  شخصیت آغا صاحا می ذویید : 

بو . چنان با حییا  شهید سید عبداملالک آغا بسیار م قی، با حیا، پر از محبت و  لوص

 بو  کد  ر ر اقت چند سالد ام هیچگاه از زبان او حرف زشت،  شنام و یا پیوچ نشینیدم

و ح ی  شننان  و  را بد القاب زشت یا  منی کر  و  شنام منی  ا . آغا صیاحا هیر 

و ایین وریفید را  ر رشاییو  منیو صبح سوره یس و هر شام سوره امللک را وریفد می 

 . قضا منی کر  بسیار  شوار ه 

معاون آغا صاحا می ، مولوی عبدالصند وزیر بد نقل از شهید مولوی عبدالباقی

ذوید : یک زمان  ر منطقد برب برق  ر نز یکی باال حصار والیت قندوز مس قر بو ی . 

یکشا هند ر قا  واب بو ند و من بییدار بیو م. آغیا صیاحا از جیای  یو  رس بلنید 

 یگر سو  ید، هرذاه  انست هند ر قا  واب هسی ند از جیا کر ، ذوش  ا ، بد یکسو و 

ایس ا ه شد و بیرون ر ت. لحااتی پس تر پریشان شدم کد آغا صاحا کجا ر یت. مین 

ه  بد تالش او بیرون شدم و ارا ه  اش   کد ر قا را بییدار کین  تیا او را پییدا بکنیی . بید 

کر م، آغا صیاحا بید منیاز  یک اوطاق بیکار کد  ران چوب ها اندا  د شده بو  نگاه

تهجد ایس ا ه بو ، چراغ را روشن کر م،  یدم کد  س ار بید شیاند اش ا  ییده اسیت و از 

 . چشامنش اشک می ریز 

مولوی وزیر می ا زاید : صفت  یگری آغا صاحا  اکساری و  دمت  وس ان 

ق شپخیت و پیز، بو . او با اینکد از اب دا تا ا یر مسئول ما بو ، اما هند  دمت های اوطا

شس شو وغیرهم را  و ش انجام می  ا  و  رین باب هیچکسی از او سبقت ذر  د منیی 

توانست. هرذاه برای پهره  اری شا تقسی  اوقا  ترتیا می  ا ی  برای آغیا صیاحا 

 . سد ساعت پهره می نوش ی . زیرا او این وریفد را بسیار بد رغبت انجام می  ا 
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وید : شهید آغیا صیاحا مسیئولی بیو  کید هیچگیاه بیا مال محند  رید قیام می ذ

 وس ان و هنسنگران  و  بر ور   و  واهاند منی کر .  یو  را از کسیی بلنید منیی 

 انست و ند ه  آرزوی برتری  اشیت، بلکید بیا  وسی ان و هنسینگران  یو  عا یانید و 

  رحند اللد تعالی  . مساویاند زندذی می کر 
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 - اهللرحمه  –مال روزی خان عاکف شهید زندگی و کارانمه اهی 
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : مال احنداللد وثیق 

 ورشییدی  ر روسی ای  ۱۳۵۴ ر سال  -تقبلد اللد  -شهید مال روزی  ان عاک  

مشیزو  ر مربوطا  ولسوالی نوبهار والیت زابل  ر  انوا ه  ینیدار و جهیا ی حیاجی 

اب یدایی را نیز  میال امیام روسی ای  یو .  ر  هیاصالح محند چش  بد  نیای  انی ذش

 و   واند. سپس  ر مناطق موسی زیی و ذاذری ولسوالی شاجوی، زابل بید  راذییری 

علوم  ینی پر ا ت. او بد ا امد سیفر علنیی بید کوی ید، پاکسی انم ر یت و  ر آنجیا  ر 

 مدار  مخ ل  از اساتید جید اک ساب  یض منو .

میال ی تحریک اسیالمی طالبیان  ر  ۱۹۹۴ ف با  ورشیدی مصا ۱۳۷۳ ر سال 

برابر ارشار و مفسدین آغاز شد. مال روزی  یان کید از  ور سیالی بید جهیا  و مبیارزه 

میالن  اشت با طالبان یکجا شد و  ر  هایش نامتیام مانید. او تیا شیها   بید  عالییت 

 های جها ی مرصوف شد و برای متکیل روند آموزشی اش  رصت نیا ت.

 :  در ص  تحریک اسالمی طالبان مبارزه

 ورشییدی آغیاز شید شیهید میال  ۱۳۷۳هرذاه تحریک اسالمی طالبیان  ر سیال 

روزی  ان عاک  کد  ر عنفوان جوانی قرار  اشت و شوق جهیا  و  یدمت  ر  ل او 

موب می ز ، با یک ذروه طالبان یکجا شد، نخست بد مرکز قنیدهار ر یت و ازان جیا بیا 

د ولسوالی شاه ولی کو  تشکیل شد و مبارزه مسلحاند را ازان جا بد تعدا ی از طالبان ب

 .رسکر ذی مال عبدالرحنن آغاز کر 

مال روزی  ان عیاک  پیس از  ی ح قنیدهار،  ر  رذییری هیای شیدید ذرشیک 

شهلنندم،  الرام شنینروزم و  راه رو  و آب  رمای والیت  راه سه  ذر ت و با شهامت 
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بد حیی مبارز  لیر و میدبر  ر بیین مجاهیدین مطیر  شید و و  الوری  ر برابر  شنن، 

مور  اع ام   رماندهان  و های مقیدم جنی  شیهید میال محنید آ نید و شیهید میال 

 .رحنت اللد آ ند قرار ذر ت

مال روزی  ان عاک  پس از اشرتاک  ر جن  های والیا  جنوب غرب، پس 

بیا اقیارب و  ویشیاوندان  از مد  طوالنی بد  اند اش شزابلم ر ت، مید  کوتیاهی را

 و  سپری منو  و  وباره با تشکیل طالبان ولسوالی نوبهار بید طیرف  یو هیای مقیدم 

 .میدان شهر حرکت کر 

زمانیکد طالبان  ر میدان شهر، مرکز والییت مییدان ور ک مشیغول روییارویی بیا 

طد  و تفنگساالران رش و  سا  بو ند، پوس د کوه قرغ مه  ترین و اسرتاتژیک ترین نق

جن  بو  و نگد  اری آن بسیار مشکل بو . این پوس د هنواره هدف حنال  شیدید و 

تعرضا  مس قی   شنن قرار می ذر ت. اما شهید میال روزی  یان عیاک  و ر قیای او 

برای   اع ازان سنگر نقش عنده یی را ایفا منو ند. پوس د کیوه قیرغ  ر میوقعی ی قیرار 

 ند بید آنجیا امکانیا  برسیانند،  شینن بسییار بید  اشت کد هرذاه مجاهدین می  واسی

آسانی می توانست مجاهدین را هدف  یرهای رسا قرار  هد، لهدا ان قال  ا ن امکانا  

بد آن جا از طرف روز بسیار مشکل بو ، اما مال روزی  ان عیاک  بیا کیامل جیرا  و 

د. او  ر  الوری امکانا  را  ر روز روشن توسیو میوتر  اتسین شبیای  یورم میی رسیان

 .جن  های  شوار کوه قرغ، جلریز و ارغندی سه  ذر ت

 ورشیدی، هرذاه عنلیا    ح کابل از  و اس قامت جیالل آبیا  و  ۱۳۷۵ ر سال 

میدان شهر آغاز شد، مال روزی  یان عیاک  شیامل کیاروانی بیو  کید از راه ارغنیدی 

  ا ل کابل شد.

. شیهید میال روزی  یان طالبان پس از   ح کابل بید سیوی پیروان حرکیت کر نید

عاک  کد چند ماه پیه   ر  و های مقدم جن  جنگیده بو ، ارا ه منو  بیرای چنید 

 مد  بد  اند برو  و آرام بکند.
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مال عبداالحد جهانگیروال، ر یق نز یکیی شیهید عیاک  میی ذویید : شیهید میال 

آغیاز  روزی  ان از کابل بد قندهار آمد و هنزمان تعرضا  شیدید مخیالفین  ر پیروان

ذر ید، طالبان از پروان عقا نشیینی کر نید و جنی  بید مربوطیا  شیهر کابیل رسیید. 

شهید عاک  هرذاه از وضعیت  رب شد، از تصنی   و  منرصف شد و بنا بیر احسیا  

مسئولیت، پس از سپری منو ن یکشا  ر قندهار  وباره بد طرف کابل حرکیت کیر  و 

 بد  و اول جن  رسید.

از   ح کابل  دما  جهیا ی اش را  ر تشیکیال   رقید شهید عاک  مدتی پس 

قرغد کد  رماندهی آن بد  وش مال امیر  ان حقانی بو  آغاز کر  و مد  زییا ی  ر  ۸

شاملی،  ر اس قامت بگرام  ر عنلیا  های کد بیرای ترصیف و نگید  اری نقیاط مهی  

 .صور  می ذر ت سه  ذر ت

، یک لشکر بیزرگ طالبیان از میال ی ۱۹۹۷ ورشیدی مصا ف با  ۱۳۷۶ ر سال 

راه تونل سالن  بد سوی شامل کشور پیتوی کر  و والیت های بغیالن و قنیدوز  ی ح 

شد. مال روزی  ان عاک  نیز شامل آن لشکر بو . سپس هرذاه طالبیان  ر پلخنیری و 

قندوز محارصه شدند، او بسیار با م انت با ر قای  و   ر برابیر  شینن مقاومیت منیو . 

بار پیه  تعرض کر ، اما طالبان با قاطعیت از سنگرهای  و    اع منو ند،  ههفد شنن 

 .بد ویژه شهید مال روزی  ان عاک  نقش عنده ای را  ران جا ایفا منو 

مال سلیامن آغا بهیر، ر یق  ییرین شیهید عیاک  حکاییت میی کنید :  شینن  ر 

رض قیوی کیر . عیده منطقد رباتک، سننگان کد  اصلد اندکی با شهر پلخنری  ار  تع

یی از مجاهدین  رمیان  شنن محارصه ماندند. مال روزی  ان بیا  ییدن آن وضیعیت، 

موتر بای  ور  و  را  ر باران مرمی ها بد روی عساکر  شنن  وانید و صی   شینن را 

نفیر  شینن  ر  ۱۸شکس د جن  را آغاز کر . هامن بو  کد محارصه شکست و اجسا  

 .حد شان غنینت شدصحند جن  باقی ماند و اسل
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شهید مال روزی  ان عاک  پس از   ح شامل، بید حییی مسیئول قطعید رضب یی 

صد نفری  ر والیت بلیخ وریفید انجیام میی  ا  و از حنیال  چریکیی  شینن  هشت

 .جلوذیری می کر 

مال اسداللد وارس می ذوید : مخالفین از مناطق کوهس انی بلیخ و سیننگان  سیت 

اما مجاهدین حنال  آن ها را بسیار بد رسعیت   یع میی بد حنال  چریکی می ز ند. 

کر ند. مال روزی  ان عاک  تا زمیان تهیاج  امریکیایی هیا،  ر جنی  هیای   یاعی 

 شولگر،  ره صوف، آق کپرک و........ بد حیی مسئول  عال  دمت منو .

 : تهاجم امریکایی ها و جهاد مسلحانه در برابر آن ها 

 ی زمانیکید مجاهیدین امیار  اسیالمی از بیشیرت مییال  ۲۰۰۱پس از میاه رمضیان 

ساحا  کشور عقا نشینی کر ند، مال روزی  ان عاک  آن زمان نیز  ر منطقید  یو  

 عال بو . او با مجاهدین مسلح  و  مرصوف نگد  اری اسلحد و وسائو جنگی بیو  و 

برای آغاز مجد   عالیت های جها ی سعی می منیو .  ران شیا و روزهیا شیهید میال 

 ریین اوا یر : وزی  ان عاک  را  یدم، او  ر مور  وسائل جنگی  و  چنین ذفت ر 

شمرحومم امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد را  ییدم، او توصیید منیو  کید اذیر تیوان 

 اری یک تفن  را ه  بد کسی مده،  یگر تو می  انی و کار ، من طبق هیدایت میال 

وع منیو ه ام و بید ان ایار  رصیت وسائل و وسائو جنگیی  یو  را محفی متام صاحا

 مناسا هس  .

میال ی سال اول اشغال بو . سال مشکال ، مصائا و نیا امییدی هیا.  ۲۰۰۲سال 

امریکایی های اشغالگر  ر اوب قیدر  بو نید و ح یی  ر روسی اها و قریید هیا آزا انید 

 ذشت و ذدار می کر ند و روی آسامن را طیارا  شان احاطد کر ه بو . ائ الف کفیری

بد رسکر ذی امریکا هند زور و توانایی  و  را بد منایش ذداش د بیو  و ملیت مسیلامن 

 .ا غانس ان پریشان و رسذر ان بو 
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اما  ر هامن لحاا   شوار، عده یی جوانان با عزم  ر کنج و کنار کشور با امواب 

سیت حوا ث مقابلد کر ند، م زلزل نشدند و مسیر جها ی شان را تعقیا منو ه  وباره  

بکار شدند. شهید مال روزی  ان عیاک  نییز از آنعیده جوانیان بیا شیهامت بیو . او از 

نخس ین چهیره هیای برجسی د جهیا ی بیو  کید سینگرهای مبیارزه و مقاومیت  ر برابیر 

 امریکایی های اشغالگر را  وباره  اغ سا  ند.

روزی  مال سلامن آغا بهیر کد  ر آغاز مبارزه مسلحاند علیید اشیغال کشیور بیا میال

 ان عاک  یکجا بو ، می ذوید : یکروز مال روزی  ان عاک  شامری از چهره های 

مطر  و با نفوذ را طلا کر  و آن ها را از ارا ه جهیا ی  یو   یرب  ا . سیپس از اهیل 

مجلس پرسید کد شام چد نار  ارید ؟ بیشرت آنان نار  ا ند کد اکنون زمیند برای جهیا  

روزی  ان عاک  پس از شنیدن نار آ رین  یر  مجلیس، مسلحاند مساعد نیست. مال 

بد طرف من رو کر  و پرسید، نار تو چد است ؟ من کد از جیواب هیای نیا امیید کننیده 

 یگران چیزی م زلزل شده بو م چندان جواب مثبت ندا م، میال روزی  یان  ندیید و 

م و بیا کیا ران برای من ذفت : سوالی  ارم، اذر هیچکسی با من نرو ، من بد تنهیای بیرو 

غاصا کد بر کشور ما هجوم آور ه اند جن  بکن  و جان  و  را  دا بکن ، آیا شیهید 

می شوم ؟ شیعنیم مرگ من  راب منی شو  ؟ مین ذفی   : نید، هرذیز نید. او  یی الفیور 

سال  را بد شاند ذداشت، اجازه ذر ت و برای مین ذفیت : بییا،  ر میوتر سیایکل سیوار 

حر ی نز ی . سپس او بحی را  ر مور  پالن هیای آینیده  یو   شدی ، تا  اصلد زیا ی

 .آغاز کر 

میال ی بیر  ۲۰۰۳مال روزی  ان عاک  نخس ین حنلد مسلحاند را  ر اوائل سال  

مرکز ولسوالی نوبهار والیت زابیل انجیام  ا . ولسیوالی را بید ذونید کامیل  ی ح منیو  و 

ای بزرگ  شنن از قیال ، مرکیز اسلحد زیا ی را بد غنینت ذر ت. صبح روز بعدی قو 

زابل و قندهار بد طرف ولسوالی نوبهار حرکت کر . مجاهدین  ر منطقید سیپیره سین  

 .کنین ذر  ند، قوه را عقا راندند و نگداش ند کد بد مرکز ولسوالی برسد
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این نخس ین حنلد و پیروزی مجاهدین  ر زابل و والیا  هنجوار آن بو . حنلید 

سین  بیر عسیاکر اجییر صیور  ذر یت. چنید روز پیس عسیاکر  وم  ر منطقد سیپیره 

قومندانی امنید زابل  ر منطقد لو ین شرس کانم مور  حنلد قرار ذر  ند و ییک عسیکر 

کش د شد و ییک قومنیدان بید نیام عبیدالخالق بید  سیت مجاهیدین اسییر ذر یید. ایین 

 ییت حنال  با توجد بد اوضاع  شیوار آن زمیان، اهنییت زییا ی  اشیت. زییرا موجو 

مجاهدین را  ر منطقد ثابت سا ت، غرور  شنن شکست و تر  و رعبی کد بیر میر م 

 .حاک  بو  از بین ر ت. این حنال  ناذهانی پاهای  شنن را بد لرزه  رآور 

قنیدهار شیا  –میال ی، مجاهدین  ر منطقد تازی  ر شاهراه کابل  ۲۰۰۳ ر سال 

.  ران حنلد بر عالوه از شهید میال هنگام بر یک پوس د قوی عساکر مز ور هجوم بر ند

روزی  ان عاک ، چند تن قومندان های  یگر جهیا ی زابیل شیهید میال محنید ذیل 

نیز سه  ذر  د بو ند.  -رحنه  اللد  –بشیر، شهید مال ندیر آ ند و مال احنداللد منصور 

 رماندهی عنومی حنلد بد  وش شهید عاک  بیو . میال اسیداللد وارس کید  ران حنلید 

یک بو ، می ذوید : حاجی صاحا ششهید مال روزی  انم مجاهدین را  ران شا رش

بد سد  س د تقسی  کر . یک  سی د  ر کنیین بو نید،  سی د  وم بید حفاریت وسیایو و 

مراقبت راه عقا نشینی مؤر  شد،  س د سوم وریفد  اشت کد بر پوس د هجوم بیرب  و 

د نفیر مجاهیدین بید نز یکیی قیا   این  س د بد  وش شهید عاک  بیو . نخسیت چنی

پوس د ر  ند و مرمی بی ای  یک را مقابل پوس د نصیا و  ییر کر نید، مرمیی بید هیدف 

 ور ، هنزمان مجاهدین بر پوس د تعرض منو ند. زمانیکید میا بید پوسی د رسییدی  میال 

روزی  ان عاک   ا ل پوس د شده بو . سپس ر قای کید  ر کنیین نشسی د بو نید بیر 

تین  یگیر بید  ۷عسیکر کشی د و  ۱۴حنلید کر نید.  ران عنلییا   عساکر کنکی ر ی 

 .اسار  ذر  د شدند. نیز  و موتر تخریا شد و یکی را بد غنینت ذر  ی 

قندهار صور  ذر  د بو ، مر م از جزئییا   –این عنلیا  چونکد بر شاهراه کابل 

 آن آذاه شدند و بازتاب مطبوعاتی نیز یا ت.
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حنلد ذسرت ه تهیاجنی بیر مرکیز و قومنیدانی امنیید  میال ی، ۲۰۰۳ ر اوا ر سال 

 –ولسوالی شاجوی والیت زابل صور  ذر ت. ولسوالی شاجوی  ر کنار شاهراه کابیل 

قندهار موقعیت  ار  و مه  تیرین و اسیرتاتژیک تیرین منطقید  ر والییت زابیل اسیت. 

دهی  شنن برای نگد  اری آن بسیار می کوشید. حنلید از  و طیرف آغیاز شید،  رمانی

طرف کاریز حسن بد  وش مال روزی  ان عاک  و  رماندهی طیرف رسک ارغنیداب 

بد  وش مولوی محند عا  بو . شامری زیا ی عساکر  شنن  رین حنلد کش د شدند 

 .و یکنت قومندان بنام محند جنعد اسیر ذر ید

میال ی، مجاهیدین بیر کیاروان موترهیای والیی اجییر زابیل  ییال  ۲۰۰۴ ر سال 

قنیدهار حنلید منو نید و  ر ن یجید  –ینی  ر نز یکی قال   ر شاهراه کابیل محند حس

رویارویی، شامر زیا ی ا را  پولیس کش د و ز نی و عده یی شان  س گیر شیدند. امیا 

 و  والی جان سا  بد  ر بر . پس ازین حنلد،  شنن تالشهای  و  را شد  بخشیید 

ال روزی  یان عیاک  و ر قیای او و نیروهای امریکایی بیرای شیها   ییا ذر  یاری می

 .عنلیا  های زیا ی انجام  ا ند

شییهید مییال روزی  ییان عییاک   ران آغییازین و  شییوار تییرین روزهییای جهییا  و 

مقاومت با کارنامد های باور نکر نی و مبارزا  پر  س آور   و  بد حیی  رمانده  لییر، 

غزنیی »والیا  هنجوار مدبر و با نفوذ شهر  یا ت و  ر ولسوالی های زابل و ح ی  ر 

نیز نفوذ کر . او بر عالوه از زابل  ر ولسوالی های ناوه، مقیر و جنیدهء غزنیی « و قندهار

 .نیز هر از ذاهی عنلیا  انجام می  ا 

 ران سال ها، ساحا  جها ی  راخ شد و جها  و مقاومت  ر برابر اشغالگران  ر 

رزذیان و غزنیی  عالییت هیای والیا  جنیوبی  اغ ذر یید. مجاهیدین زابیل، قنیدهار، ا

جها ی شان را با هامهنگی و هنکاری هندیگر بد پییش میی بر نید، میال روزی  یان 

عاک   ر تغییر اوضاع و ایجا   ضای جها ی نقش اساسی  اشت. او  ر  شوار تیرین 

 .روزها بد مقاومت جها ی ا امد  ا  و نگداشت ولولد جها ی  نوش ذر  
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 :  شهادت

ی، قطیار عسیاکر امریکیایی  ر مربوطیا  ولسیوالی سییوری میال  ۲۰۰۴ ر سال 

آماب انفجار بزرگ قرار ذر ت و بر عالوه از چند عسکر یک مقیام بلندرتبید امریکیایی 

نییز کشی د شید. لحایاتی پیس تیر، میال روزی  یان عیاک   ر ذف گیو بیا «  ان»بد نام 

 .مطبوعا  مسئولیت حنلد را بدوش ذر ت

: پس ازان حنلد، نیروهای امریکایی بید میال روزی  مال سلیامن آغا بهیر می ذوید

 ان عاک  بسیار م وجد شدند و برای شها   او بد ذوند پیه  چاپید میی ز نید. شیهید 

عاک  از چهار عنلیا  امریکایی ها نجا  یا ت. ر قیا مشیوره  ا نید کید بیرای چنید 

 .مد  بد منطقد  یگری بد جای ذوشد تری برو 

و مقاومیت آرمیان بیزرگ آن مجاهید پاکبیاز و عاشیق اما شها    ر مسیر جها  

اذسیت  ۲۹  ورشیدی مصیا ف بیا ۱۳۸۳سنبلد  ۸ صا ق راه  دا بو . باال ره بد تاریخ

 یر »میال ی، مال روزی  ان عاک  چاشت روز  ر یک  اند  ر روس ای  ۲۰۰۴سال 

و   ر مربوطا  ولسوالی شاجوی با یکنت ر یق  و  نشس د بو  کد عسیاکر هیوایی«  وز

 .پیا ه امریکایی ها ناذهان چاپد ز ند و  اند را محارصه کر ند

  : یکنت از باشندذان روس ای  ر  وز، واقعد چش   ید  و  را چنین بیان می کند

صدای طیارا  شنیده شد، طیارا   ر  اصلد  ور چرخ می ز ند، مال روزی  ان 

فیت کید تفنی  را عاک  کالکوف  یو  را ذر یت و چان ید را بسیت. ر ییق  یو  را ذ

حیال  یو م بگیدار. میال روزی  یان بید طیرف د بیانداز،  ا ل روس ا پنهان شو و مرا ب

کوهی کد  ر نز یکی روس ا بو  حرکت کر ،. مر م روس ا مشوره  ا ند کد بید چیاه آب 

 ست امریکایی ها منی  ه ، د کاریز پایین شو، مال روزی  ان ذفت کد  و  را زنده ب

بکنید و با من کاری نداش د باشید. او از راه تن  و بارییک بسییار شام  و  را حفارت 

بد اطنینان بد طرف کوه ر ت. طیارا  امریکایی شوری زیا ی برپا کیر ه بو نید و میال 

روزی  ان عاک  را با ذرینیدهای ذازی می ز ند، شهید عاک  هرذاه بد رس تپید بلنید 
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سیایکل هیای چهیار تییرهء کید بید شد،  رمیان  و سن  بزرگ سنگر ذر ت. او بد موتر 

طرف او روان بو ند  ییر را آغیاز کیر ،  یرهیا از هیر  و طیرف بسییار  وام کیر  و چنید 

عسکر امریکایی مرمی  ور ند. اما حلقد محارصه آهس د آهس د تن  تر شد، عده ییی 

 .از عساکر  شنن از عقا آمدند و مال روزی  ان عاک  را بد شها   رساندند

ی جسد شهید عاک  را از کوه پایین کر ند و توسو هلیکیوپرت بیا عساکر امریکای

روز بید ارصار زییا ی  بسیت و  ان قال  ا ند و بد میدان هوایی بگرام بر نید و پیس از 

مر م منطقد بد موسفیدان تسلی  کر ند. جسد این قهرمان پیش از مبارزه علیید اشیغالگران 

 . اک سپر ه شدد ار بصلیبی  ر قرید مشیزو  ر نز یکی ولسوالی نوبه

 :  شخصیت شهید مال روزی خان عاک 

امیر  ان م قی، وزیر پیشین اطالعا  و کل ور و معارف ا غانسی ان کید  ر  ولویم

میال ی با لشکر طالبان بد آن طرف تونیل سیالن  ر  ید بیو  و شیاهد عینیی  ۱۹۹۷سال 

ن عیاک  را بیا محارصه قندوز بو ،  عالیت های جها ی و شوق  یراوان میال روزی  یا

جها  را بد چش   و  مشاهده کر ه، و  الوری، نبوغ جنگی و هوشیاری او  ر جرییان 

تعرضا  جنگی را بد یا   ار . هنچنان نقیش او را  ر احییای جهیا  و مبیارزه  ر برابیر 

امریکایی های اشغالگر قابل قیدر میی  انید و نایر  یو  را  ر میور  شخصییت شیهید 

 : ین ابراز می  ار  چن -تقبلد اللد  -عاک  

شا های محارصه و مقاومت  ر پلخنری و قندوز، از لحاع تکالی ، زحام  و 

 شارهای  شنن ک  سابقد بو  و هر کسی توان تحنیل آن را نداشیت. میال روزی  یان 

عاک  آن زمان از نگاه سن  ور  بو ، اما ثبا  و مورال بلند او هامنند یک شخصییت 

 ران اوضیاع مشیکل پیشیانی بیاز  اشیت و تکیالی  را اصیال پخ د و با تجربید بیو . او 

تکلی  منی  انست. این لیاقت او را بسیار  وست  اش   کد  ر هیر سیوی کید مشیکل 

می بو  و یا  شار  شینن زییا  میی شید، بید او صیدا میی کیر ی . او بسییار بید تییزی و 

د راه  یدا  وشحالی بد آنطرف حرکت می کر  و منی ترسید. نیز  اصد ام یازی مجاه
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اینست کد ا الق زیبا  اش د باشد،  داوند م عال برای شهید مال روزی  ان این نعنت 

 .را ارزانی منو ه بو 

نویسنده و تحلیلگر توانا مولوی عبدالرحی  ثاقا کد بارها با شهید مال روزی  ان 

عاک   ید و باز ید منو ه اسیت، شیهید عیاک  را چهیره مشیهور و تیاریخی جهیا  و 

مت  ر برابر اشغال امریکیایی میی  انید. او میی ا زایید : شیهید عیاک  شخصییت مقاو 

مب کر بو  و نبوغ و زکاو  ناامی بیش از هر چییز  ر چهیره زیبیای جهیا ی او هوییدا 

بو . من هرذاه شهید عاک  را می  یدم، عزم و هنت جهیا ی  ر قلیب  تیازه میی شید. 

هیای غربیی،  اتحیان بیی رقییا جهیان زمانیکد نیروهای صلیبی بد زور تبلیغیا  رسیاند 

 وانده می شدند و ایس ا ذی  ر برابر آن ها بد معنای بازی با زندذی  یو  بیو ، شیهید 

مال روزی  ان عاک  با هنت و شجاعت واالی  و  عنال توانسیت ملیت را  ر برابیر 

اشغالگران روحیید پییروزی بدهید. مراحیل اب یدایی جهیا   ر برابیر تهیاج  صیلیبی هیا 

 شوار و تاریخ سیازی بیو  کید بنییا  آن را غازییان رس بکی  هنچیون شیهید  لحاا 

 .عاک  با  داکاری و قربانی های شان ذداش د بو ند

 :  ذبیح اللد مجاهد، سخنگوی امار  اسالمی، می ذوید

زمیانی آشینا شیدم کید نیروهیای  -تقبلید اللید  -با نام شهید مال روزی  ان عاک  

با ملیشید هیای رش و  سیا  مشیغول جنی  بو نید. بیشیرت  امار  اسالمی  ر میدان شهر

اوقا   ر اس قامت کوه قرغ رضور  پیدا می شد کد مجاهدین بر مراکز و پوس د هیای 

 شنن حنال  تعرضی انجام بدهند، متام مجاهیدین  یو مییدان شیهر  ران حنیال  

ر شیاند بید سه  می ذر  ند، اما آن های کد بسیار  لیر، بها ر و شیجاع بو نید بیا یکیدیگ

شاند برای تعرض حرکت می کر ند، ثقیل های سییاه و جدیید میی  اشی ند و بید سیوی 

 شنن قدم می ز ند، قومندان مشهور زابلی شهید مال روزی  ان عیاک ،  لگیی متی 

مال بس  اللد سحر و مال ندیر آ نید شباشینده زرمیت والییت پک ییام ازان جنلید ر قیای 

 .هندیگر بسیار محبت  اش ند است کد بیا   ارم، این سد تن با
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زمانیکد طالبان نخس ین بار  ر والیت قندوز محارصه شیدند، بیا شیهید میال روزی 

 ان عاک  شناسیایی بیشیرتی پییدا کیر م، شیهید میال روزی  یان  ران زمیان  ر بیاال 

حصار قندوز و مراکزی کد تحت آن قرار  اشت با تعدا  زیا ی از ر قیای  یو  بیو  و 

ذاهی یکسو و ذاهی  یگر سو برای مقابلد با تعرضا   شنن میی ر یت باش می کر  و 

و مخلصاند  دمت می کر . پس ازینکد امریکیایی هیا هجیوم آور نید، نیام میال روزی 

 ان عاک  را بار  یگر  ر آغاز مجد  حرکت جها ی  ر والیت زابل شنیدم کد کنیر 

 .هنت را بس د و با اشغالگران مشغول جن  است

مور  م انت و قهرمانی او شنیده ام بسیار است، اما آنچید میرا م یاثر  صفاتی کد  ر 

سا ت این بو  کد یک ر یق   ر مور  شهید مال روزی  ان عاک  قصد کر ،کسیی از 

او پرسید کد جوانی بسیار  وبی  اری، اذر جهیا  بکنیی شیهید نشیوی ؟ او  ر جیواب 

ا ه اسیت،  ر راه  یدا نثیار ذفت : این را  وست  ارم جیوانی زیبیای را کید  داونید  

 .بکن 

شاعر و نویسنده میال راز محنید سیاقی ییار کید شیهید عیاک  را از نز ییک میی 

شنا ت و  ر سنگر و شامری از سفرها با او یکجا و هنراه بو ،  ر مور  شیهید عیاک  

می ذوید : مال روزی  ان عاک  بر عیالوه از قهرمیانی و  یداکاری  ر مییدان جنی ، 

ری نییز  اشیت. او بیا  اشینت صیور  و سییر  زیبیا، ا یالق واال و صفا  عالی  یگی

طبیعت م واضع  ر قلا مر م جا پیدا کر ه بو . مجاهدین اقوام مخ ل  شعیرب، تیرک 

و ازبکم با او ر اقت  اش ند. او می کوشید بیا هنگیان بر یور  مسیاویاند بکنید. شیوق 

آ یر شیش میاه پییه   ر   راوان شها    اشت و  ر امور جها ی بسیار جدی بو . بار

 .سنگر ماند و باال ره بد شها   رسید

مییال عبداالحیید جهییانگیروال، کاتییا و سییکرتر مرحییوم امیراملییؤمنین  ر زمییان 

 :  حکومت امار  اسالمی، نار  و  را  ر مور  شهید عاک  چنین ابراز می  ار 
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 شهید مال روزی  ان  ر پهلوی جوانی زیبا و صفا  واالی کد  اشت، شخصیت

اس ثنایی و صاحا  کر و تدبیر عالی بو . هند  عالییت هیا و تحرکیا  او بیرای اسیالم، 

کشور و ملت  و  بو . آزا ی کشور و اعا ه ناام اسالمی آرمان های بزرگ و شها   

 . رین راس ا آرزوی او بو 

قابل یا آوری است کد مرتبت جها ی شهید عاک  را ازین می توان  رک منو  

ا  رب شها   او را  ر مطبوعا  بسیار انعکیا   ا نید.  ر میور  واقعید کد امریکایی ه

شها   او  یل  مس ند سا  ند و نت کر ند. جسد او را برای سد هف د  ر پایگیاه بگیرام 

نگد  اش ند. بد هر کی ، شهید مال روزی  ان  ر تاریکی های مشیکال  و تکیالی ، 

نیده نگید  اشیت وبیاال ره هنچیون س اره  ر شانی بو  کید امییدهای نسیل جیوان را ز 

 .شهاب ثاقا بر شیطان ا  ید و بد نرخ جان  و   رعون عرص را رضبد کوبنده ز 

 :  اعترافات دشمن

هرذاه  عالیت های اشیغالگران و ر یی  کابیل  ر ولسیوالی هیای  ور ا  یا ه زابیل 

و  را قندهار بیشرت مترکز منو ند و حنال   ی –محدو  شد، مجاهدین بر شاهراه کابل 

بر کاروان های ناامی و اکامالتی نیروهای اشغالگر شد  بخشیدند و این شاهراه مهی  

را تقریباً  ر سلطد  و   رآور ند. این شاهراه  ر اثر عنلیا  های مجاهدین ساعت هیا 

مسدو  می شد، ا اره کابل از این وضعیت رساسیند شد و کوشش کر  با مجاهیدین  ر 

بیا میال  -وزیر پیشین امور  ا لد ر ی  کابیل  -ی احند جاللی بدل پول معاملد بکند، عل

روزی  ان متا  تلفونی برقرار کر  و ذفت : تو ا غان  لیر و  رزند با غیر  این  یاک 

هس ی، من بد  الوری تو ا  خار  ارم، تو رسماید ا غانس ان هسی ی و زنیدذی  یو  را  ر 

مت  ست بگیرید، هر ذوند رشاییو بدل مقاومت از  ست مده، اذر می  واهید از مقاو 

 .شام پدیر  د می شو  و هر ذوند ام یاز برای تان  ا ه می شو 

از حسیین ناییر شییام  ر مییور  بنییده »مییال روزی  ییان عییاک   ر جییواب ذفییت : 

سپاسگدارم، اما باید بگوی  کد ا غانس ان اشغال شده، لشکر هیای کفیری بیر کشیور میا 
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 یرض عیین اسیت.  ر میور  شیخ   یو  بایید  هجوم آور ه اند و جها  بر میا و شیام

بگوی  تا روزی کد یک عسکر اشغالگر  ارجی  ر ا غانسی ان موجیو  باشید، از جهیا  

 «. ست منی ذیرم

قنیدهار تقریبیا هنید روزه  –تیلر و تانکر های اکامالتیی  شینن  ر شیاهراه کابیل 

د  الید، والیی مور  حنلد قرار  می ذر ت. مال  ا  ذل مسل  می ذویید : یکبیار اسیدالل

اجیر غزنی بد شهید مال روزی  ان عاک  زن  ز  و ذفت : از حنیال  بیر تانکرهیا و 

تیلرهای اکامالتی  ست بگیرید، ما هر ماه بد شام صد هزار  الیر میی  هیی ، امیا شیهید 

 .مال روزی  ان عاک  نپدیر ت

  رحند اللد تعالی.
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 اشهیِن قله اهی آسمان رتاِش سپین رغ
 - اهللرحمه  –رمحمد حقپال مولوی نوشهید 

 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : مف ی ابومحند حقانی 

 

 ثبت است بر جریدهء عا   وام ما  هرذز منیر  آنکد  لش زنده شد بد عشق 

 –نابغد رشق و  اعی بزرگ وحد  جهان اسالم عالمد سید جیامل الیدین ا غیانی 

ن و  الوران رشق هرذاه زنده باشند میر ه انید چد زیبا  رمو ه است : نامدارا -رحند اللد 

 و هرذاه مبیرند زنده می شوند.

این یک حقیقت تلخ است کد  ر جامعد کنونی مسلامنان بد ویژه جامعد ا غان هیا 

شخصیت های س و نِی علنی، جهیا ی و اج امعیی  ر زنیدذانی شیان نید متجیید میی 

ی هیای حامسیی شیان پدییدار شوند و ند ه  تحسین. اذر آثار علنی و یا هی  شیهکار 

نگر   ذننام می مانند و کسی منیباشد کد از اس عدا  و قابلیت ایشان یا  بکنید و ببالید. 

اما ایشان هرذاه رهسپار عدم ذر ند و از چشامن مر م پناه شوند، مجالس قدر انی آغاز 

 می ذر  ، مرثید ها و شعرها  ر مد  شان رسو ه می شو ،  اطره ها و رسذدشیت هیای

شان زیا قرطا  می ذر  ، الف از  وس ی و ییاری ز ه میی شیو ، امیا حیی  و صید 

حی ، آب از رس ذدش د می باشد. شاعر نامدار  وشحال   ک این تعامل را  ر یکی 

 :  از شعرهای زیبای  و  چنین تعبیر منو ه است

    وشحال قدر کد نن پد هیچا نش د = پس لد مرګد بد یی یا  کا ډیر عا 
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 –رحنید اللید  –واه  از  الوری و قهرمانی شهید مولوی نور محند حقپیال می  

یا  بکن . این شخصیت ذرامی  ارای ویژذی های زیبای بیو  کید بسییاری هیا ازان بیی 

بهره اند. باید کد معلوما  کا ی  ر مور   اصیت هیای سی و نی شیهید حقپیال  اشی د 

اسیالمید نعامنیید شسیپین مسیجد،   ر جامعید ۱۹۹۱-۱۹۹۲باش . زیرا بنده  ر سال هیای 

پشاورم م عل   رجد پنج  بو م. آن سال  ر بعضی ک اب ها با شیهید حقپیال هی   ر  

بو م و طبعی است کد انسان معلوما  زیا ی  ر مور  ه   ر  و ه  صن   یو  میی 

 .  اش د باشد

 –الزم بو  کد زندذی نامد و بد ویژه سوانح علنی و جها ی جها ی شهید حقپیال 

را سال های پیش می نوش   و بد نت آن می پر ا   . امیا م أسیفاند، انسیان  -رحند اللد 

ذیاهی کارهیای مهی  را  رامیوش میی کنید.  داونید م عیال زنیدذی بزرذیان کنیسیییون 

 رهنگی را با برکت و پر منفعت بساز  کد بنده را پیه  تشویق منو ند، تیا سیطور هیدا را 

یک شهید ذننام بنویسی  و اکنیون کید بیاالتر از ییک  ر مور  حیا   ر شان و تابان 

 .  هد از شها   حقپال می ذدر   دما  و  اطرا  او را بد یا  آورم

 ر سال های مقاومت  ر برابر قشون رسخ شوروی هیا  -رحند اللد  –شهید حقپال 

 ر جبها  جها ی انجیرن محنو  کد از قومندان های برجس د حزب اسالمی بد رهیربی 

مولوی محند یونس  یال  بیو  بید حییی مجاهید نیو یز و جیوان پیر تیالش مرحوم 

شهر   اشت. او  ر هنگام رضور  پیش از  یگران بد سنگرهای  اغ جها  می رسید، 

با کارزار جها   یواند وار عشق  اشت و از قلد های آسیامن تیراش سیپین غیر و تیورغر 

 . مانند عقاب بر  شنن هجوم می بر 

 : والدت 

وی نور محند حقپال  ر قرید پیره  یل  ر مربوطا  ولسوالی  وذیانی شهید مول

مییال ی چشی  بید ایین  ۱۹۷۰والیت ننگرهار  ر  انوا ه الحیاب  ییر محنید  ر سیال 

جهان هست و بو  ذشو  و سفر رنج بار و پر مشقت زندذانی را آغاز منیو . بیا ویژذیی 
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رگ شد، از کرشند های علی  های جامعد اسالمی  ر  ور سالی آشنا شد،  ور  بو  بز 

و جها  بهره یاب شد و  ر ا یر،  یون پیاک  یو  را  ر راه تابیان جهیا  بیرای رضیای 

 . پرور ذار قربان منو  و جهان رن  و بو را برای هنیش و اع ذفت

 : آموزش و فراغت 

شهید الحاب مولوی نور محند حقپال  ر روزهای  شوار هجر  بد آموزش علوم 

نیز هنچون بخیش اعای  علیامی کشیور  ر میدار  مخ لی   ییار   ینی پر ا ت. او

هجر  برای اک ساب علوم  ینی زانوی تلند نهیا  و  وشیبخ اند ک یا احا ییی را  ر 

میال ی  ر  یوبند ثانی جامعد  ارالعلوم حقانید، اکوره   ک بد پایان رساند  ۱۹۹۳سال 

 ورشییدی  ر ۱۳۷۵ی الی ۱۳۷۰و سند  راغت را بدست آور . سپس برای پنج سیال از 

یکی از مساجد قرید  و   ر ا غانسی ان وریفید مقید  امامیت را بید  وش  اشیت.  ر 

پهلوی امامت  ر جای  یگری مرصو یت تدریس نیز  اشت. شهید حقپال  یو  را  ر 

جن  های  ا لی کشور ملوث نسا ت. هرذاه پرچ  سفید تحرییک اسیالمی طالبیان 

مل کاروان تابان طالبان شد. کاروانی کید از سیوی عنیر  ر میوند برا راش د شد او نیز شا

 . ثالی مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد رهربی می شد

 : شهید ذوالهجرتین 

شهید حقپال هنوز هشت سال عنیر  اشیت کید قشیون شیوروی هیا بیر ا غانسی ان 

. یورش آور ند. حقپال  ر هیامن  ور سیالی عشیق  یراوان بیا مبیارزه اسیالمی  اشیت

مییال ی کشیور را بید نییت هجیر  تیرک منیو  و  ر کنیی  ۱۹۷۹ انوا ه او  ر سیال 

جلوزیی، پشاور سکونت ذزیدند. پس از شکست ننگین رو  ها  یانوا ه حقپیال نییز 

هنچون بسیاری از ا غان ها  وبیاره بید کشیور  یو  برذشی ند. شیهید حقپیال  ر  وران 

انجام  ا . هرذاه امریکیایی هیا  حاکنیت امار  اسالمی  ر سنت های م عد ی وریفد

بییا سییائر قییو  هییای صییلیبی بییر ا غانسیی ان هجییوم آور نیید، شییهید حقپییال بیید ا  خییار 

ذوالهجرتین نائل شد. حقپال صاحا پس از مدتی کوتیاه، سیال  زنی  آلیو   یو  را 
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صیقل و چان د ها را پر از مرمی منو  تا بر ضید  شیننان نایام اسیالمی مبیارزه را آغیاز 

  بکند.

 : راهی با تحریک اسالمی طالبان هم

 هد نو  میال ی، ا غانس ان از عنلکر  زشیت تفنگسیاالران احیزاب سیاسیی و   ر

سیاس نداران قدرتخواه و  و  یواه نز ییک بید تجزیید و  روپاشیی بیو .  ران اوضیاع 

ناذوار علام و طلبای کشور الزم  انس ند کید از روی وجیبید ایامنیی و ا القیی بایید  ر 

ارشار و مفسدین قیام بکنند. از هنین بو  کد  وشبخ اند تحریک اسیالمی طالبیان برابر 

و  ر کیر  از قندهار رهیور  -رحند اللد  –بد رهربی امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد 

میید  کوتییاه بیید والیییت  وسییت رسییید. از هنییین جییا شییهید حقپییال نیییز  ر سییال 

اسی ا   یو  مولیوی محنید ریاهر میال ی با ذروهی از مجاهیدین بید رسکر ذیی ۱۹۹۶

نرص  با طالبان یکجا شد و با بزرذیان تحرییک بیعیت منیو . او بیا ر قیای شیهید میال 

تشکیل شید. مید  پیس تیر والییت متیقی ننگرهیار بید  سیت  -رحند اللد  –بورجان 

قومندان قهرمان طالبان شهید مال بورجان آ ند   ح شد و لشکر  اتح طالبان تیا میاهیپر 

 . رسید

 :    و مسئولیت ها و ا

پس از   ح والیت ننگرهار، مولوی محند راهر نرص  کد ییک مجاهید  الور و 

با تجربد بو  مسئول عنومی مراکز و قطعا  ناامی رسحدی و تور   مقرر شد. شیهید 

حقپال  ران زمان با مولوی صاحا نرص  بد صفت معاون و ر یق م عند کار می کیر . 

  بد شیها   رسیید و مولیوی محنداللید وحید  از مدتی بعد تر مولوی صاحا نرص 

سوی مقاما  والی یی ننگرهیار بجیای شیهید مولیوی صیاحا نرصی  ان خیاب شید و 

مولوی نور محند حقپال بید عنیوان معیاون او ذامشی د شید. چیون مولیوی محنید اللید 

وحد  بیشرت  ر جن  های شاملی مرصوف بو  شهید حقپال ند تنها بد حییی معیاون 

ت رسپرست وریفد انجام می  ا . هرذاه مولیوی محنداللید وحید  نییز  ر بلکد بد صف
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نز یکی کابل  ر منطقد ذلدره بد شها   رسید مولوی نور محند حقپال بجای او مقرر 

شد. شهید حقپال  ر پهلوی این وریفد چندین بار  ر نرب های  و های مقیدم شیاملی 

ولسیوالی اسیرتاتژیک و  نیز بد عنیوان ییک مسیئول جنگیی اشیرتاک منیو . سیپس  ر

حسییا   ره نییور شننگرهییارم ولسییوال تعیییین شیید. پییس ازان،  ر ولسییوالی هسییکد مینیید 

شننگرهارم نیز بد عنوان ولسوال مقیرر شید. هنچنیان هیر از ذیاهی رسپرسی ی قطعیا  و 

غوندهای ناامی نیز از سوی مقاما  والی ی ننگرهار بد او سپر ه می شید. او بید عنیوان 

 .قطعا  رسحدی تور   نیز وریفد انجام  ا قومندان لوا و 

پس از تجاوز امریکایی ها بر ا غانسی ان بید عنیوان مسیئول امیور نایامی ننگرهیار 

تعیین شد. او جوانان را برای مبیارزه  ر برابیر اشیغاذران صیلیبی انگییزه میی  ا  و آرزو 

 .  اشت انقالب رسارسی بر ضد م جاوزین برپا بکند

 : ش ناشدنی حماسه تاریخی و فرامو

بر عالوه از کارنامد های  یگر جها ی یکی از حامسد های بزرگ شیهید حقپیال 

این بو  کد زمانیکد طیارا  جنگی نیروهیای صیلیبی تیوره بیوره را مببار میان کر نید و 

بیا تعیدا ی از مجاهیدین  -رحنید اللید  –ذامن بر ه می شد شهید شیخ اسیامد بین ال ن 

 شنن لحاد ای ه  مببار مان و حنال  توپخاند هیا را عرب  ر آنجا محارصه هس ند. 

م وق  منی سا ت. شهید حقپال  ر هامن رشایو بسیار  شیوار بیا ذروهیی از ر قیای 

 و  برای کنک با مجاهدین مهاجر بد محاذ توره بوره ر  نید، بیرای نجیا  مجاهیدین 

مجاهدین   ارجی زمیند سازی کر ند و بد  ضل  داوند م عال بد هدف  و  رسیدند و

 . و مسئولین زیا ی را از محارصه نجا   ا ند

 : شهادت یک پسر و دو برادر 

شهید مولوی نور محند حقپال  و برا ر و یک پرس  یو  را  ر چوکیا  امیار  

اسالمی برای رسبلندی  ین اسالم نثار منو . یک برا ر او شهید ملیک عنربذیل تجربید 

مجاهیدین منطقید را پیس از شیها     راوان  ر صحند هیای نایامی  اشیت و رهیربی



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

215 

حقپال صاحا بید عهیده  اشیت. شیهید عنیرب ذیل  ر مببیاران طییارا  امریکیایی بید 

شها   رسید. برا ر  یگر او مال احند حنی   ر عنلیا  شباند اشغالگران و میز وران 

شان بد مقام شها   رس راز شد، او الگوی شجاعت و  الوری بو .  رین اوا یر، پرسی 

د حقپال صاحا کید جیوان هیژ ه سیالد بیو  و طالیا الحیق نیام  اشیت  ر بزرگ شهی

رویارویی با  اعش جام شها   را نوش جیان منیو . بیدون شیک، قربیانی هیا و جیان 

 . نثاری های  انوا ه شهید حقپال نقش ماندذار  ر راه جها   ار 

 :  ویژگی ها

عال صفاتی شهید مولوی نور محند حقپال ویژذی های  وبی  اشت.  داوند م 

را کد انسان را بد مدارب کامل می رساند برای شهید حقپال ارزانی منو ه بیو . تیا جیای 

کد بنده با شهید حقپال  آشنای  اش   شخصیت  روتن،  دا تر  و  رویش مزاب بو ، 

تواضع  ر برابر هر طالا، مجاهد و  وست را بد  و  ا  خار می  انست، هنواره جامید 

تن می  اشت، هرذز منی اندیشید کد از  یگران من از باش ، عشیق بیا  سا ه و  قیراند بد

جها  نیز از  صوصیت های او بو .  ر زمان تعل  بد سینگرهای جهیا  نییز میی ر یت و 

قلا و رو   یو  را طیراو  میی بخشیید. اج امعییت و ا یالق زیبیا از ویژذیی هیای 

ر حلقد  وسی ان  اشیت.  یگری شهید حقپال بو  و از هنین بو  کد محبوبیت زیا ی  

یقینا بد اوصا ی کد انسان برای تکامل  یو  نییاز  ار  متیام آن را  داونید م عیال بیرای 

 . شهید حقپال  ا ه بو 

 : شهادت 

شهید حقپال  ر راه  دا ند از کسی هرا   اشت و ند ه   باکی. او پس از اینکید 

 ل تصنی  ذر یت او را حنال  جها ی را  ر ننگرهار و  وذیانی آغاز منو ،  شنن بز 

سینبلد  ۱۱بد هر صور  هدف قرار بدهند. هنین بو  کید حقپیال صیاحا را بید تیاریخ 

پشیاور  ،میال ی  ر منطقید لطیی  آبیا  ۲۰۰۴سب نرب  اول ورشیدی مصا ف با  ۱۳۸۳

 .  ر یک حنلد وحشیاند بد شها   رساندند. انا للد و انا الید راجعون
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 : خاطره ها و اندیشه ها 

حا ل سید عصنت اللد عاص  از  الوری،  رمان بر اری و  یگیر مزاییای  مولوی

شهید حقپال چنین حکایت می کند : شهید مولوی نور حنید حقپیال  ر جهیا  کنیونی 

بر ضد اشغالگران صلیبی از نخس ین  وس ان ما بو . او  ر نخس ین لحاا  سیال  را بید 

می ا زاید : شیهید حقپیال  ست ذر ت و تا بد شها   بد  ست  اشت. عاص  صاحا 

مجاهد و ا شعار و  رمان بر ار بیو  و مسیئولیت هیای  یو  را صیا قاند انجیام میی  ا . 

شهید حقپال  ر  وره پیشین امار  اسیالمی نییز از  وسی ان مخلی  میا بیو . سیخی و 

جوان مر  بو . بد حوائج ر قای جها ی  و  رسییدذی میی کیر . شیهید حقپیال بسییار 

ت.  واس ار وحد  و اتفاق مجاهدین بیو  و  ریین راسی ا بسییار آرزوی شها    اش

می کوشید،  واهان آبا ی و بازسازی کشور بیو ، اطاعیت بزرذیان از ویژذیی هیای او 

 بو . مزایای  یگری نیز  اشت کد شخصیت او را برای هنگان محبوب سا  د بو .

، پرسیی و جانشییین شخصیییت معییروف علنییی -محییرتم مولییوی انوارالحییق مجاهیید 

کد بیا شیهید حقپیال   -جها ی و سیاسی کشور مرحوم مولوی محند یونس  ال  بابا 

صاحا ر اقت  یریند  اشت،  اطرا   و  را  ر میور  شیهید چنیین ابیراز میی  ار  : 

هرذاه پس از تهاج  و اشغال امریکایی ها بزرذان امار   واس ند کید مجاهیدین را  ر 

ور  بد کسی بو  کید هنید بیر او اتفیاق  اشی د والیت ننگرهار  وباره منا  بسازند، رض 

باشند و مجاهدین و طالبان  ر اطیراف او جنیع شیوند. بزرذیان امیار  اسیالمی  ریین 

مور  از ما مشوره  واس ند، سپس بد پیشنها  ما و رای  یگران، شهید مولوی نور محند 

ا ی ننگرهیار حقپال از سوی مقام رهربی امار  اسالمی برای ان اام و انسجام امور جه

بد عنوان اولین مسئول م فق علید تعیین ذر یید. هنید مجاهیدین ننگرهیار از ا یالص و 

 .  داکاری او مطننئ بو ند و هیچ مجاهد واقعی بر مسئولیت او اعرتاض نداشت

یکی از  دما   راموش ناشدنی شهید حقپال این بو  کد هرذاه امیار  اسیالمی 

 ر محاذ تیوره بیوره بیر علیید مجاهیدین عیرب بید از ننگرهار عقا نشینی کر  و جن  
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شد  جریان  اشت. شهید حقپال و شامری از مجاهدین ننگرهار محا ات مجاهدین 

مهامن را مسئولیت  ینی و ا القی  و   انس ند و تنها ذداشنت آن ها را برای ا غیان هیا 

ا  ر  یدمت بد ویژه ننگرهاری ها عیا پنداشی ند. لهیدا بید تیوره بیوره ر  نید و  ر آنجی

مجاهدین عرب بو نید، تیا اینکید زمینید مسیاعد شید و آن هیا را نجیا   ا نید، اوال  و 

 .  انوا ه شهید حقپال باید بد این جان نثاری او هنواره ا  خار  اش د باشند

مال نیک محند رهرب، برا ر  ور  و جانشین شهید مولوی نور محند حقپال شکید 

ننگرهار استم برا ر شهید  و  را چنین یا  میی  اکنون قومندان عنومی قطعا  ناامی

کند : هرذز منی توان  آن لحاد را  رامیوش کین  کید اشیغالگران امریکیایی و میز وران 

شان بر  اند ما عنلیا  شباند انجام  ا ند، آن ها صدها نفر بو ند و طیارا  جنگی نییز 

اب بیر اشیغالگران حنلید آن ها را هنراهی و پش یبانی می کر ، شهید حقپال بد مانند عق

می منو ، هش ا  و  و بر شاند اش بو  و از  رون  انید بیا م جیاوزین مبیارزه میی کیر . 

برا ر  یگرم شهید ملک عنرب ذل اشغالگران و مز وران آنان را هیدف حنیال  راک یی 

قرار می  ا . ما ر مجاهدم  ران وضعیت  شوار  ر کنار شهید حقپال ایس ا ه بو  و نید 

مرت ، من تا آ رین نفس با تو ایس ا ه ام، بیا  شیننان »حید می  ا  و می ذفت تنها رو 

بلکد برای شهید حقپیال « اسالم تا شها   بجن ، تشویش مکن، مر اند وار مبارزه کن

مرمی های هش ا  و  و می بر . شهید حقپال نیز مر انید وار میی جنگیید،  ران لحایا  

 اند بو . او  ر اثنای  رذیری ز ی  بر اشیت. برا ر  یگرم مال احند حنی   ر مهامن 

شهید حقپال می  واست او را از  روازه بد  اند  ا ل کند، مال احند حنیی  صیدا ز  

کد من ر  د ام شیعنیی شیهید میی شیومم و تیو بیرای مین تشیویش مکین. پیس از پاییان 

ییزال  رذیری مال احند حنی  را بد  اند آور یی ، امیا او رو   یو  را بید پرور ذیار ال

سپر ه و جام شها   را نوش جان منو ه بو . هند شا مرصوف جن  بیا اشیغالگران 

بو ی ، تا اینکد مجاهدین منطقد بد کنک رسیدند و اشغالگران شکسیت  ور نید و بید 

هدف  و  نرسیدند. جز یک شهید  یگر هند اعضای  انوا ه بد ذوند معجزانید سیا  

 . مانده بو ند
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شهید حقپال می ذوید : شیهید مولیوی نیور محنید  ملن  کاکا،   وست مخل 

مسئول  و های شاملی بو . برا رش میال احنید حنیی   میال ی۱۹۸۸حقپال  ر سال 

مجرو  شد. شهید حقپال نیز از ناحید بازو ز نی شد. اما منی  واست کید بیرا رش و 

بیرای  یگر مجاهدین از ز   او آذاه شوند. ز   را بد چا ر بست و بد شیفا اند کابیل 

عیا   ز نیان ر ت،  و ش ز نی بو  و  یگران را عیا   می کیر ، قومنیدان امنیید 

ننگرهار مولوی احند طد نیز بد شفا اند آمده بو . مولوی طد برای شهید حقپال ذفت : 

 داوند تو را از ما نگیر . حقپال  ر پاسخ ذفت : اذر شهید شدم برا رهای شیر صیفت 

الم وار  این مسیر می شوند. واقعیا بیرا ران شیهید حقپیال  ارم کد بر  الف  شننان اس

 . نیز راه جها  را بد پیش ذر  ند

می ذوید : شیهید مولیوی نیور  -رحند اللد  –ابوبالل انوری  ر مور  شهید حقپال 

محند اس ا ان و بزرذان را بسیار صا قاند  دمت می منو ، تا مبا ا او را از سنگر جها  

قربانی ها بو  کد  داوند م عال مجاهدین را بر ضد شوروی ها  ر صت بکنند. این نوع

 . پیروز سا ت و اکنون بر ضد صلیبی ها نیز  ر مسیر پیروزی قرار  اری 

 : بازماندگان 

شهید مولوی نور محند حقپال هفت بیرا ر و ییاز ه اوال   اشیت.  و بیرا ر او از 

ان او بید شینول  یو  شیهید  و ش بزرگ و چهار برا ر  یگر  ور  بو ند. سید بیرا ر 

حقپال بد شها   رسیدند و یکی ه   ر عربسی ان سیعو ی و یا  منیو . سید بیرا رش 

هنوز  ر قید حیا  اند. از شهید حقپال چهیار پرسی و هفیت   یرت بید  نییا مانید. پرسی 

بزرگ او  رین اوا یر بید شیها   رسیید.  وشیبخ اند میا ر مجاهیدش کید  ر هنگیام 

مرمی های هش ا  و  و می آور  تا نیروهای صیلیبی را بزنید،  محارصه برای شهید حقپال

  هنوز ه  زنده است.
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گاهی هب زندگی شهید   - اهللرحمه  –ری مال راز محمد خنج ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید  

 

ا غانس ان کشور جها  و مبارزه های آزا ی بخیش اسیت. بییش از نصی  تیاریخ 

زه های جها ی تشکیل می  هد.  رین جا طاغو  ها کوبییده و از پیا این کشور را مبار 

 رآور ه شده اند. با شکست ناتو و امریکایی های اشغالگر جهانییان ا غانسی ان را لقیا 

 .قربس ان امپراتوری ها  ا ه اند

 راعند هر عرص  ر ا غانس ان شکست  ور ه اند و میر م و  یاک ایین کشیور بید 

آمده اند، اما این ا  خارا  رایگان بدسیت نیامیده اسیت، بلکید ا  خارا  تاریخی نائل 

مر م مسلامن این مرز و بوم قربانی هیای بیی شیامری را م قبیل شیده انید، منونید هیای 

بزرگ ایثار و اس شها  را بد منایش ذداش د اند و رسانجام طواغیت را از پا  رآور ه انید 

 .و امت اسالمی را نجا  بخشیده اند

سد ها، شها   ها، قربانی ها و ا  خارا  ا غان ها چنان زیا  اسیت قصد های حام

کد احاطد متامی آن از توان هیچ نویسنده ای نیست. اینجا هر  یانوا ه شیهید  ا ه، هیر 

 اند یی غازی  اش د، هر تپد یی سنگر بو ه و بر هر نقطد یی  ون شهید ریخ ید اسیت. 

لت مجهز بد ایامن را ا ا کر ه باشی ، هیر برای اینکد حق قربانی ها و رشا   های این م

از ذاهی از بخش های مخ ل  کشور مشت منوند  روار، سوانح یک قهرمان شیهید را 

با شام رشیک می سازی ، تا  اس ان های کارنامد های این ملت مالوم اما پیر ا  خیار از 

 .حا اد تاریخ  راموش نگر  
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 . بیید جنیوب رشق کشییور اینیک ایین بییار بید ذوشیید  یگیری کشیور رس مییی زنیی

می روی  و  ر آنجا یا های یک قهرمان ذننام شهید مال راز محند  جیرنی « پک یکا»

 را تازه می کنی  و  و  را از جها  او  ر برابر  و اس عامر جهانخور آذاه می سازی .

 شهید مال راز محمد خنجری :

عل ذیل  ر شهید مال راز محند  نجری پرس حاجی  ان محند و نواسد مرحوم ل

 ورشیدی  ر منطقید  شیت لیورذی  ر مربوطیا  ولسیوالی  یلیی والییت  ۱۳۳۵سال 

 .پک یکا  ر یک  انوا ه  یندار بد  نیا آمد

سالگی  وم  ا . میال  ۲۲او  رسهای  ینی را  ر سن  ه سالگی آغاز کر  و تا سن 

اطق  یگیر راز محند  ر ولسوالی های مقر و ناوه شغزنیم، منطقد مرزی با ینی و  ر منی

 ورشیدی کو تای کنونیست هیا  ۱۳۵۷بد تحصیل علوم  ینی پر ا ت. هرذاه  ر ثور 

 ر کشور رخ  ا  و بد تعقیا آن، جها  مسیلحاند  ر برابیر ر یی  کنونیسی ی  ر رسارس 

کشییور آغییاز ذر ییید، مییال راز محنیید کیید  ر عنفییوان جییوانی قییرار  اشییت  وشییا وش 

 رزه منو .هنوطنان  و  برا ی اس قالل کشور مبا

 : جهاد در برابر کمونیست ها 

مال راز محند  نجری زندذی جها ی اش را تحت قیا   یک  رمانده جهیا ی 

والیت پک یکا سید امیر آغاز منو . ذف د می شو  کد مال راز محنید  ر نوجیوانی تیوان 

پیدا کر ن سال  برای رشکت  ر جها  را نداشت، او  نجری را  ریده بو  و هنواره با 

 و  می  اشت و بد این مناسبت بد  نجری مشیهور شید. او نخسی ین بیار  ر عنلییاتی 

رشکت کر  کد  ر منطقد  ر ت یحیا  ر مربوطا  ولسوالی شنلزوی والییت زابیل بیر 

یک مرکز ر ی  کنونیس ی انجیام یا یت. پیس ازان  ر منیاطق میرزی زابیل و پک ییا  ر 

ری و مهار  نایامی  یو   ر سیطح عنلیا  های زیا ی سه  ذر ت و با جرا ،  الو 

 .منطقد بد حیی مجاهد ورزیده شهر  یا ت
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مال راز محند  نجری  ر سال سوم یا چهارم آغاز جها  بر ضد کنونیست هیا از 

سوی حرکت انقالب اسالمی ا غانس ان بد حیی قومندان مس قل مقرر شید و تیا سیقوط 

دمت منیو ، صیدها تین ر ی  کنونیس ی بد حیی قومندان برجسی د  ر منطقید  یو   ی

 .مجاهدین بد   رماندهی او جها  می کر ند و عنلیا  های زیا ی انجام  ا ند

مرکز جها ی مال راز محند  نجری  ران زمان  ر منطقد زرذالندء کوه شیینکی، 

پک یکا بو . مجاهدین ازان مرکز برای عنلیا  ها بد منیاطق نز یکیی میی ر  نید. بیشیرت 

ت پوشییش عنلیییا  هییای آن هییا قییرار مییی ذر ییت. امییا سییاحا  ولسییوالی ک ییواز تحیی

مجاهدین بیشرت بر مناطق کوه ذواش ی و پ نی مترکز  اش ند، زیرا راه اکامالتیی  شینن 

از ک واز و ولسوالی تا بد ولسوالی وازیخوا از هنین مناطق می ذدشت. شوروی هیا میی 

 . واس ند ازین راه اکامال   و  را بد وازیخوا برسانند

محند  نجری کارنامید هیای زییا ی  ر  وره جهیا  ذدشی د  اشیت.  ر مال راز 

 .سطور ذیل یکی از کارنامد های او را بطور منوند  رب می کنی 

ر قای او نقل می کنند کد شیهید  نجیری صیاحا میی ذفیت : یکبیار  ر زمیان 

جها  شوروی  ر رشق ولسوالی وازیخوا  ر منطقید زنگلیی بیا عسیاکر شیوروی  رذییر 

بد سنگرهای  شنن بسیار نز یک شدی ، اما زمانیکید مین  ر نز یکیی سینگر  شدی ، ما

شوروی ها رسیدم مرمی های تفن  مین متیام شید، هرذیاه عسیکر روسیی را رو بید رو 

 یدم با سن  ز م، او  ی الفور مبا  س ی پرتاب کر ، مبا  ر نز یکیی ام ا  یید، امیا 

شی   و بید طیرف عسیکر روسیی پیش از اینکید انفجیار بکنید بیی  رنی  از زمیین بر ا

اندا   ، مبا پیش آن عسکر ا  ید و انفجار کر  و عسکر روسیی شیکار مبیا  سی ی 

 و  شد. ما  ران جن  سیز ه عسیکر روسیی را کشی ی  و اسیلحد شیان را بید غنینیت 

 .ذر  ی 

مال راز محند  نجری  ر جها  بر ضد شوروی  رمانده  عیال جهیا ی  ر منطقید 

مرکز ولسیوالی وازیخیوا، پوسی د هیای قلعید   یک و قلعید  یضیی  و  بو . او  ر   ح 
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ولسوالی  وشامند، مرکز ولسوالی  یرکو ، پوس د هیای منطقید زییان ولسیوالی نیاوه و 

 یگر   وحا  نقش عنده یی  اشت. هنچنان  ر زمان ر ی   اکرت نجیا  ر عنلییا  

هیای منطقید رسه  مشرتک مجاهدین والیت های غزنی، زابل و پک یکا بر چندین پوس د

 .کلی ولسوالی ناوه نقش بارز  اشت

 :  خدمت در تحریک اسالمی طالبان

شهید میال راز محنید  نجیری پیس از پاییان جهیا  شیوروی سیال  را بید زمیین 

ذداشت و کنر بد تکنیل  ر  های  ینی بست. هرذاه تحریک اسیالمی طالبیان آغیاز 

ند، میال  نجیری  ر منطقید مقیر شد و طالبان از قندهار بد سیوی غزنیی پیتیوی  اشی 

والیت غزنی با شامری زییا ی مجاهیدین  یو  بیا طالبیان یکجیا شید و متیام اسیلحد، 

مهام  و وسایو  و  را بد شنول یک تانک و  و موتر بد طالبان سپر  و عنیال شیامل 

تحریک اسالمی طالبان شد. پس از   ح غزنی، مسیئولیت ییک غونید نایامی  ر شیهر 

شد. اما او بیشرت اوقا  با ر قای  و   ر  و جنگی میدان شیهر میی  غزنی بد او سپر ه

 .بو 

پای مال راز محند  نجری  ر اثنای جن  بر پوسی د شییر علی   ر  یو جنگیی 

بین میدان شهر و کابیل ز نیی شید و میال عبیدالقهار  رمانیدهی ر قیای او را بید  وش 

بر . اما هرذاه میال عبیدالقهار  ذر ت. مال عبدالقهار تا   ح کابل این مسئولیت را بد پیش

پییس از  یی ح کابییل  ر جنگهییای شییاملی شییهید شیید، مییال راز محنیید  نجییری  وبییاره 

 .مسئولیت جنگی را بد  وش ذر ت

مال راز محند  نجری  ر زمان تحرییک اسیالمی طالبیان  ر چنیدین محاذهیای 

 ۱۹۹۷جنگی  دمت منو ، او با ر قای  یو  شیامل کیاروان بزرذیی بیو  کید  ر سیال 

میال ی از تونل سالن  ذدش ند و  پس از ترصف پلخنری، قندوز را نییز  ی ح کر نید، 

پس از چند مد  رس و  ست او  ر یک مببار مان  شنن  ر قنیدوز ز نیی شید و او 

 .برای تداوی بد شهر کابل ان قال  ا ه شد
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مال راز محنید  نجیری پیس از شیفایابی نخسیت  ر والییت  وسیت بید حییی 

امی تعیین شد و سپس  ر والیت لغامن مسئولیت  رقد ناامی را بد  وش مسئول  رقد نا

 . اشت کد امریکایی ها بر ا غانس ان حنلد کر ند

 : جهاد بر ضد امریکایی ها 

هرذاه امریکیایی هیا بیر ا غانسی ان ییورش آور نید و نیروهیای امیار  اسیالمی از 

بید زا ذیاه  شز بیا ر قیایشهرها بد اطراف عقا نشینی کر ند، مال راز محند  نجری نیی

 و  برذشت و پیس از چنید میاه  وبیاره بید تحرکیا  جهیا ی آغیاز کیر  و بید تنایی  

 .مجاهدین و طراحی حنال  چریکی پر ا ت

آن زمان از سوی مقاما  ر ی  مز ور بارهیا بید او  عیو   ا ه شید کید بیا ر یی  

رار  اشیت و یکجا شو . یکبار یک قومندان پیشین جها ی کد اکنون  ر ص  ر ی  قی

بد منایندذی از ر ی  آمده بو ، بد او ذفت : حاال مقابلد با امریکایی ها امکان ندار ، بییا 

شامل این ر ی  می شوی  و برای میرس شدن  رصت جها  لحاد شامری می کنی . امیا 

شهید  نجری  ر پاسخ بد او ذفت : منی توان  تفنی   یو  را  ر برابیر کفیار از شیاند 

 .ین را بهرت می  ان  کد با تفن  و چان د  و  از  نیا برومپایین کن ، ا

مال راز محند  نجری  ر سال های نخست جها  بر ضد امریکا بد حیی مسیئول 

مطر  ناامی  ر منطقد  دمت می کر . او با  انوا ه اش  ران روزذار  ر ییک منطقید 

هیا ی را مخفیانید  ور ا  ا ه و کوهس انی  ر  یند ها زندذی می کر  و عنلیا  های ج

 .رهربی می کر 

مجاهدین  ر سال های اول مقاومیت ولسیوالی وازیخیوا را بید رسکر ذیی او  ی ح 

کر ند و مقدار بزرگ اسیلحد را از  شینن بید غنینیت ذر  نید. مجاهیدین بیر عیالوه از 

وازیخوا،  ر ولسوالی های  یلد، ترو،  وشامند و جانی  یل نیز عنلییا  هیای زییا ی 

و  شنن را   چار تلفا  سا  ند، هامن بو  کد حرکیا  جهیا ی  ر متیام  انجام  ا ند

 .آن حوزه زنده شد
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 :  شهادت و حماسه اخیر او

چون از جنلید مجاهیدین جهیا  شیوروی بیو  و  ر  -رحند اللد  -شهید  نجری  

برابر امریکایی ها نیز لوای جها  را برا راش د بو ،  ر وازیخوا و ولسوالی هیای هنجیوار 

شهر  و اع بار زیا ی  اشت و شامری زیا ی جوان ها بد پیروی از او شامل ص  آن 

جها ی شدند. امریکایی ها این حیثیت و موق  قوی او را  رک کر ه بو نید و تیالش 

 . اش ند بد هر قینت کد باشد او را از بین بربند

 ۲۰۰۵مییاه مییارچ  ۲۵  ورشیییدی مصییا ف بییا ۱۳۸۴حنییل  ۵بییاال ره بیید تییاریخ 

ی، امریکایی ها توانسی ند موقعییت  نجیری صیاحا را کشی  بکننید و او را  ر میال 

 .یک چاپد وحشیاند بد شها   برسانند

حاجی محند عنر حنفی، جانشین شهید  نجری کد شاهد عینیی واقعید شیها   

منطقیید کوهسیی انی « مهربییان نیکیید»سییت، مییی ذوییید :  ییانوا ه شییهید  نجییری  ر ا او

ها زندذی می کر . شهید  نجیری بیرای مین ذف ید بیو  کید ولسوالی وازیخوا  ر  یند 

 اشیت. صیبحگاه بیا ر قیای جهیا ی  یو  از  برای موترسایکل تیل بیار. او ارا ه سیفر

طریق سی یالیت رابطد کر ه بیو  و شیاید از هنیین طرییق امریکیایی هیا موقعییت او را 

کد  یند هیای لومرت  ور  ر یک جای بلند یکش  کر ند. من از محل اقامت او چند ک

 نجری صاحا معلوم می شد ایس ا ه بو م.  واس   با مخابره  ور  با او رابطید بکین  

م عاقبیا هلیکوپرتهیای امریکیایی رسیید و  ،کد ناذهان طیاره های جنگی  ر  ضا پیداشد

عساکر را  ر چهار اطراف  اند  نجری صاحا پیا ه کر نید. پیس از لحاید کوتیاهی 

مز وران  ا لی شان بد جای  نجری صاحا نز یک شدند  هرذاه عساکر امریکایی و

ناذهان صدای  یرها شنیده شد.  یرها از هر  و طرف تا چند ساعت  وام کیر  و پیس از 

 .چند ساعت هلیکوپرتهای امریکایی برذش ند

هرذاه بد محل واقعد ر   ،  یدم کد امریکیایی هیا مرتکیا وحشیت شیده بو نید،  

چند  یند را کد  انوا ه پر جنعیت  نجری صیاحا  ران زنیدذی میی کر نید از بیین 
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تن اعضای  انوا ه میال راز محنید  نجیری را  ۷بر ه بو ند و بد شنول زنان و کو کان 

 .بد شها   رسانده بو ند

ذف ند کد  نجری صاحا  ر  یند  -رحند اللد  – نجری اعضای  انوا ه شهید 

اش پرس کوچک و   رت  و  را قرآن  ر  می  ا  کد هلیکوپرتهای امریکایی رسیید، 

 نجری صاحا راکت، کالشنکوف و تفنگچد  و  را ذر ت و ییک کنبیل بیزرگ را 

نز ییک ذر   و  تاب  ا  تا  شنن سال  او را نبیند. عساکر امریکایی و مز وران شان 

 یند ها رسیدند،  ر بین آنان یک قومندان کنپاین اورذون بید نیام عناییت کلییوال نییز 

بو . عنایت توسو بلندذو صدا کر  کد بیرون شو،  و  را بدون چون و چرا بد نیروهیای 

 .ائ ال ی تسلی  کن و  انوا ه  و  را م رضر نساز

و  و راکیت را بیا  نجری صاحا  ر حالیکد هامن کنبیل را بید  یو  پیچانیده بی

مرمی عیار سا  د بو  بیرون شد و مس قیام آن ها را هدف قرار  ا  و هند شان را از بین 

بر . پرس جوانسال  نجیری صیاحا بشییر احنید و بیرا ر زا ه او طیاو   ر ییک تپید 

 سنگر ذر  ند و بد مقاومت آغاز کر ند.

صیور  ذر یت، این رویارویی کد بین چند تن مسیلامن و نیروهیای مجهیز کفیار 

بسیار حیر  آور بو . مر ان  انوا ه بید رسکر ذیی  نجیری صیاحا میی جنگیدنید و 

سیاعت  وام کیر . هرذیاه  نجیری  سیدزنان و کو کیان مرمیی میی رسیاندند.  رذییری 

صاحا بد شها   رسید،  ان  او سال  را ذر ت و تا شیلیک آ یرین مرمیی  ر برابیر 

 امریکایی ها مقاومت منو . 

نفر از  انوا ه او شهید شیدند کید  هشتبد شنول  نجری صاحا   ران  رذیری

اعضای  انوا ه او ز نی نیز شدند. قابیل ذکیر  سد نفر  یگر ازسد تن شان زنان بو ند. 

 تن اعضای این  انوا ه  ر جها  بر ضد شوروی نیز شهید شده بو ند. هفتاست کد 

 سیت  ا ه بو نید و  امریکایی ها کد  رین عنلیا  چندین تن عساکر  و  را از

یک هلیکوپرت شان نیز رسنگون شده بو ، بد شنول شهید  نجری اجسا  چند شیهید را 
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روز بید  ۹با  و  بد بیس اورذون ان قال  ا ند و از آنجا بد مرکز پک یکا بر نید و پیس از 

 ارصار پیه  موسفیدان قومی، اجسا  شهدا را بد ورثای شان تسلی  کر ند.

 ر منطقد  ورا  ا ه پک یکا م عهداند زندذی می کر  بد  آن مجاهد ذننام کد

اینگوند بد لقای پرور ذار ر ت، مجاهدی کد متام زندذی  و  را برای   اع از اسالم 

  وق  کر ه بو  و زندذی اش عبار  از عل ، جها ، ذکر و تقوی بو .
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گاهی هب زندگی شهید   - اهللرحمه  –د ولی مولوی محم ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -سعید نویسنده : قاری 

 

رهربی مخلوق پرور ذار بد سوی  ییر و جلیوذیری آن از رش، از وریائ  عنیده 

هر ناام اسالمی است. از هنین سبا رب العاملین وجو  چنین ذروهی از میر م را الزم 

  وانده است کد وریفد مقد  امر باملعروف و نهی عن املنکر را انجام بدهند.

ر ونا  داونیید م عییال   ياییأْم  ییرْيِ وا ییٌ  ياییْدع ونا إِوا الْخا یینك ْ  أ مَّ رمییو ه اسییت : والْیی اك ن مِّ

نكاِر  ِن الْن  يانْهاْونا عا ْعر وِف وا ونا  ۗ  ِبالْنا ْفلِح  أ ولاِٰئكا ه    الْن   ۱۰۴آل عنران :  –وا

و باید کد باشد از شام جامع ی کد بخوانند بسوی کار نیکو و بفرمایند بید ترجند : 

 سندیده و باز  ارند از ناپسند و آن ذروه ایشانند رس گاران.کار پ

از روزی کد امار  اسیالمی بید رسکر ذیی میال محنید  بد اسا  این  رمان قرآنی

آغاز شد  س د ای بد نیام ذیروپ سییار  اشیت. ایین ذیروپ  –رحند اللد  –عنر مجاهد 

ییای احکیام  یین مر م را از منکرا  منع و بد کارهای نیک  عو  میی  ا  و بیرای اح

 سعی می منو .

چند مد  پس از   ح قندهار، بد  رمان ویژه زعی  امار  اسالمی مال محند عنر 

ا اره  اصی بد نام امیر بیاملعروف و نهیی  ، ورشیدی ۱۳۷۴حنل  ۲۸مجاهد بد تاریخ 

عن املنکر بجای ذروپ سیار بد وجو  آمد و یکنت عا   پرهیزذار و با اس عدا  والیت 

مولوی محند ولی صاحا بید حییی رئییس آن مقیرر شید. او وریفید مهی  امیر قندهار 

باملعروف و نهی عن املنکر را  ر تشکیال  امیار  اسیالمی بید عهیده ذر یت. هرذیاه 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

228 

پس از   ح کابل بد هنین نام وزار  تاسیس شد شهید مولوی صاحا بید حییی وزییر 

  دما   و   وام  ا . آن مقرر شد و تا زمان تهاج  امریکایی ها  ر این بخش بد 

 ر سطور ذیل، نگاهی می کنی  بد زندذی و کارنامد هیای شیهید مولیوی صیاحا 

 محند ولی.

 شهید مولوی محمد ولی حنیفی :

مولوی محند ولی حنیفی پرس مال محند عوض و نواسد مال عبدالواحید  ر سیال 

 ران زمیان هجری قنری  ر منطقد سیاچوی والیت قندهار بد  نیا آمد. سیاچوی  ۱۳۴۶

شامل ولسوالی پنجوای بو ، اما اکنون بنا بر تقسیام  تازه ا اری، مربوط ولسوالی  ری 

است.  انوا ه مولوی محند ولی از ذدشی د هیا  یانوا ه علنیی و  ینیدار بیو . پیدر و 

برا ران او بد علوم  ینی آراس د بو ند. او نیز از  ور سیالی بید تحصییل علیوم قرآنیی و 

 .نبوی آغاز کر 

 :  سلسله تعلم

پدر مولوی محند ولی با عل  بسیار عالقد  اشیت و میی کوشیید  رزنیدانش را بید 

نعنت عل  آراس د بکند. او آن ها را بد جز تحصیل عل  بد کارهای  یگر مشیغول منیی 

کر . برا ر مولوی محند ولی می ذوید : پدرم ما را توصید می کر  : اذر بیدن  را آتیش 

ک نکنید و ند ه  بد کار  یگیری مشیغول شیوید. مولیوی محنید بگیر  شام  ر  را تر 

ولی کد  رمیان بیرا ران  یو  لیاقیت و اسی عدا  وییژه ای  اشیت، پیدرش بیر او توجید 

 . اصی  اشت و آرزو  اشت کد او عا   ین شو 

قاری عبدالباری، برا ر بزرگ مولوی محند ولی،  ر مدرسد مشهور  یار هجیر  

 ورشییدی، بیرا ر  ۱۳۵۸ی  واند. او پس از انقالب ثور سیال  ارالعلوم حقانید  ر  م

 .سالد بو  با  و  بد  یار هجر  بر  ۱۲کوچک  و  محند ولی را کد 

محند ولی نیز  ر آن مرکز شنا  د شده علنی بد تحصیل علوم  ینیی  وام  ا . او 

جا  ر   و سال  ر  ارالعلوم حقانید  ر   واند. سپس بد ایالت بلوچس ان ر ت و  ران
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مدار  مخ ل  بد ویژه مدرسد شالدره شکوی یدم و  ارالعلیوم العربیید شکیرا م بید سیفر 

علنی  یو  ا امید  ا . او از  اسی ا ان مشیهور آن زمیان بالخصیوص شییخ نیور محنید 

 .صاحا، شیخ عبدالحکی  صاحا و شیخ حبیا اللد صاحا اک ساب  یض منو 

با مولوی محند ولی یکجیا بیو ه مولوی عبدالغنی کد  ر زمان تعل  مد  زیا ی 

است، می ذوید : مولوی صاحا شخ  مخل ، م دین و مش اق عل  بیو . بیر عیالوه 

از اس عدا  عالی تقوی نیز  اشت و هیچ کاری مخال  رشیعت را تحنل منی توانست. 

 ر زمان جها  شوروی،  ر مدرسد یک تنای   ر  می  واندی . یکبار هیئت بزرذیان 

سی مدار  آمدند. قرار بو  کد بد مدرسید میا نییز بیاینید، هیدف هیئیت آن تنای  بد برر 

تشخی  شامر واقعی طلبای شا باش بو  معلوم بکنند تا بد اسیا  آن اعاشید بدهنید. 

طلبای شا باش مدرسد ما کی  بو نید، امیا اراکیین مدرسید بیرای اینکید اعاشید زییا ی 

رذیاه هیئیت آمید و مولیوی بگیرند طلبای  یگری را از مساجد نز یکی طلا کر نید. ه

محند ولی بد حیی طالا مدرسد با آن ها رو برو شد، بد رصاحت ذفت کد متام ایشیان 

طلبای این مدرسد نیس ند، بلکد بسیاری شیان از بییرون آور ه شیده انید. سیپس مولیوی 

محند ولی با آن هیئت بد هند اوطاق هیا ر یت و هیر طالیا را معر یی کیر  کید طالیا 

از بیرون آور ه شده. این کار اذر چد سیبا  شی  و نیاراح ی اراکیین مدرسد است و یا 

مدرسد ذر ید، اما  طر  او چنین بو  کد هیچ کار غیر رشعی را تحنیل منیی توانسیت. 

 -رضیی اللید عنید  – یانت نیز کار غیر رشعی و از عالئ  نفاق است. ابو سیعید  یدری 

 رمیو  : لكیل غیا ر لیواء عنید  -  صلی اللد علید و سیل -روایت منو ه است، رسول اللد 

اس د يوم القهام  ير ع لد بقدر غدره شرواه مسل م ، بیرای هیر غیدر کننیده  ر روز قیامیت 

 .لوای می باشد نز  مقعدش کد بد اندازه غدر او بلند کر ه می شو 

زمانیکد جها  بر ضد کنونیست ها بد آس اند پیروزی رسییده بیو ، مولیوی محنید 

 ارالعلوم حقانید ر ت و  ر آنجا  ر مد   و سال،  وره  ور  و کالن ولی بار  یگر بد 
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را بد پایان رساند و سند اجازه احا یی را از  قیید و محیدث بیزرگ عرصی موالنیا مف یی 

 .بد  ست آور  –رحند اللد  -محند  رید 

 :  زندگی جهادی

مولوی محند ولی  ر  وران جها  شوروی تیازه بید جیوانی رسییده بیو  و بخیش 

زیا ی سال را  ر تحصیل عل  سپری می کر . اما  ر ماه های ر صت بید قنیدهار میی 

 .ر ت و  ران جا  ر جها  مسلحاند بر ضد شوروی های اشغالگر سه  می ذر ت

برا ر بزرگ او قاری عبدالباری میی ذویید : مولیوی محنید ولیی  ر زمیان جهیا  

 دما  جها ی انجیام  -للد رحند ا –شوروی  ر جبهد مجاهد نامدار شهید الال ملن  

می  ا . این جبهد عنلیا  های جها ی  یو  را  ر ارغنیداب،  ری، پنجیوایی و شیهر 

قندهار انجام می  ا  و  ر جها  بر ضد کنونیست ها نقش کلیدی  اشیت و ا  خیارا  

 زیا ی را کسا کر ه بو .

ر ت  شهید مولوی محند ولی  ر آ رین سال ر ی  کنونیس ی بد والیت زابل نیز

و  ران جا  ر جن  های شدید با کنونیست های کد بد نام ملیشید هیای جبیار  عالییت 

 . می کر ند سه  ذر ت و ز نی ه  شد

پس از پیروزی جها ، شهید مولوی محند ولی  ر ولسوالی پنجوایی بید تیدریس 

علوم  ینی آغاز کر  و تا آغاز تحریک اسالمی طالبان بد این وریفد مقد   یو   وام 

 .  ا

 : خدمت در تحریک اسالمی طالبان و امارت اسالمی افغانستان 

حا ل محند، برا ر زا ه شیهید مولیوی محنید ولیی میی ذویید : میا  ر روزهیای 

آغازین تحریک نز  مولوی صاحا  ر  می  واندی . یکروز صیدای  یرهیا و مرمیی 

حنلید کیر ه « صیالح»ها را شنیدی ، مر م ذف ند کد طالبان بر یک قومنیدان تفنگسیاالر 

اند. مولوی محند ولی هامن روز بد  رسگویی نقطد پایان ذداشت و با شیاذر ان  یو  
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حرکت کر  و  ران جن  سه  ذر ت. این نخس ین جن  طالبان بو  و مولوی محنید 

 .ولی از هامن جن  با طالبان یکجا شد

نین میال پس از   ح قندهار، ا اره ویژه امر باملعروف بید  رمیان مرحیوم امیراملیؤم

محند عنر مجاهد تاسیس شد و مولوی محند ولی رئیس آن مقرر شد. او ایین وریفید 

را بسیار مخلصاند و بد نحوه احسن انجام  ا . کارنامد بزرگ امیار  اسیالمی کید تنفیید 

ناام الهی بر روی زمین بو ، بیشرت توسو هنیین ا اره تطبییق میی شید. هرذیاه کابیل از 

ن بار  ر تاریخ کشور وزار   اصی بد نام امیر بیالعروف و سوی طالبان   ح شد نخس ی

 نهی عن املنکر ایجا  شد.

این وزار   ر هند والیا  کشور ریاست ها  اشت و از کارهای مه  آن احییای 

شعائر  ین، سوق  ا ن مر م بد مناز، روزه، زکوة و سیائر اعیامل حسیند و جلیوذیری از 

حیو سیاز و رسو ، نیابو ی  حشیا، نفیاذ اعامل بید، بیدعا  و رسیوما  غییر رشعیی، م

حجاب رشعی، آراسنت صور  و سیر  مسلامن ها مطابق مق ضای رشیعت و مامنعت 

 .از نوشیدن رشاب و سائر موا های مسکر و مخدر بو 

شهید مولوی محند ولی بد حیی وزیر این وزار  بد کارهای  و  بسیار جدی و 

عی بندی کر ه بو ، اما بیرا ر بیزرذش او م وجد بو . یکبار کسی را بد سبا کار غیر رش 

را بدون اجازه رها کر . هرذاه مولوی صاحا  رب شد  رمان ذر  اری برا رش را صیا ر 

 .کر ، اما برا رش از شهر  رار کر 

 :  جهاد بر ضد امریکا و شهادت

مولییوی محنیید ولییی پییس از تهییاج  امریکییا و عقییا نشییینی امییار  اسییالمی از 

کبار  یگر مهاجر شد و پس ازینکد مدتی مخفی زنیدذی کیر ، شهرهای بزرگ کشور ی

 . وباره بد تنای  امور جها ی آغاز منو  و شخصاً وار  کارزار شد

 ر سیال  .حا ل محند می ذوید : مولوی صاحا با جهیا  عشیق  یراوان  اشیت

زمانیکد نخس ین بار بد سنگر می ر ت بی حد  وشحال بو  و می ذفیت  میال ی  ۲۰۰۶
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، شوقی کد برای ر    بد سنگر جها ی پاشینول شمنطقید ای  ر قنیدهارم و جهیا  : واللد

 ر راه  دا  ارم، برای حیج بییت اللید هی  نیدارم. مولیوی صیاحا  ر حیالی  یدما  

 .جها ی را آغاز کر  کد شها   آرمان بزرگ او بو 

او چند مد  پیش از شها   بد  انید بیرا رزا ه هیای  یو   ر منطقید سییچوی 

 ری ر  د بو . آن ها برایش ذف ند کید وضیعیت  یراب اسیت، امریکیایی هیا  ولسوالی

حنلد می کنند، مشوره ما اینست کد بد  اند  و  برو، مولوی صاحا ذفت : مین بیرای 

 .جها  و شها   آمده ام و    می  واهد کد بدن   ر راه  دا پارچد پارچد شو 

صییاحا را بییرآور ه  چنیید روز پییس ازییین قضییید،  داونیید م عییال آرمییان مولییوی

مییال ی  ۲۰۰۶ سنرب  ۱۵ ورشیدی مصا ف با  ۱۳۸۵قو   ۲۴سا ت، شا پنجشنبد 

هلیکوپرتهای امریکایی  ر روس ای راز محند  ان  ر منطقد پاشینول ولسیوالی  ری، 

نفییر  ۲۵مرکییز مجاهییدین را مببار مییان کر نیید و  ر ن یجیید مولییوی محنیید ولییی نیییز بییا 

 .للد وانا الید راجعونمجاهدین بد شها   رسید. انا 

اجسا  بسیاری شهدا سا  مانده بو ، اما جسد شیهید مولیوی ولیی محنید بیر اثیر 

 .اصابت مبا پارچد پارچد شده بو 

 :  حرفی چند در مورد شخصیت او

شهید مولوی محند ولی  رمیان  وس ان  و  بد تقوی و  یانیت شیهر   اشیت. 

ید مولوی محند ولی شیخ  پرهیزذیار و ر یق او مولوی احنداللد مطیع می ذوید : شه

مخل  بو ، زندذی  قیراند  اشت،  دما  صنیامند  ر راه جها  و ناام اسالمی انجام 

  ا  و  ر هنین راس ا بد شها   رسید.

برا رش قیاری عبیدالباری میی ذویید : مولیوی صیاحا از  ور سیالی و جیوانی 

ر حیال تعییش،  نیده بیی جیا، منوند تقوی و  یانت بو . من  ر جوانسیالی هی  او را  

. بسیار اذکار می  واند و  ر تصوف طبعا م قی بو عبی ذویی و ضیاع وقت ندیده ام. 

بد طریقد نقشبندید وابس د بو . معاشی کد  ر زمان وزار  بد او  ا ه می شید هنید آن را 
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 ر  اند رصف منی کیر ، بلکید نصی  آن را  وبیاره بید بییت املیال میی  ا  و نصی  

برآور ه می سیا ت. او میی ذفیت : مین   و ای  اند را از  ارایی شخصی رضور  ه

متام وقت  و  را برای کارهای امار  ندا ه ام، بلکد نص  وقیت  ر  انید میی باشی ، 

 .باید متام مصارف  و  را از امار  نگیرم پس باید

حا ل محند میی ذویید : مولیوی صیاحا زنیدذی غریبانید و  قیرانید  اشیت. بیا 

وزیر بو   ر زندذی او از لحاع آسایش  رقی نیامیده بیو . یکبیار ذفیت :  وص  اینکد

هزار کلدار بو  و لیکن زمانی کد امار  سقوط کر  و مین  ۱۳رسماید ام پیش از وزار  

هزار کلدار از بو جد شخصی  اش   و بد این  وشحال بو م کید از  ۷هجر  کر م تنها 

  ه ام.ا زو یپول بیت املال بد رسماید شخصی  و  ن

قاری عبدالباری می ذوید : مولوی صاحا برا ر من و از من  یور  بیو . مین  ر 

زمان امار  اسالمی  ر والیت  وست وریفد  اش  . هرذاه قندهار بید  انید  یو  میی 

ر   .  ر آنجا با اس فا ه از  رصت بد شکار می ر   . یکبار مولیوی صیاحا بیرای مین 

تییل میوتر امیار  را اسی عامل نکنیی و اذیر میوتر ذفت : زمانیکد برای شکار می روی، 

 راب شد شاز پولم  و  ترمی  بکن، زیرا این موتر برای وریائ  رسینی  ا ه شیده نید 

برای شکار. از این معلوم می شو  کد شهید مولوی محند ولی  ر بابت پول بیت املیال 

 کسی را نداشت. پا بسیار مح اط بو  و 

مولوی صاحا را با  ش رایورم : یکبار یک رانندهنز یکی او می ذوید  یقیکنت ر 

کد وزیر طالبیان را ز ه اسیت بسییار رساسییند شید. او از  رب شد راننده  موتر ز ، هرذاه

سوی مقاما  امنی ی توقی  شد. اما هرذاه مولوی صاحا  ر شفا اند بید هیوش آمید، 

، از طیرف مین عفیو اولرت از هند ذفت : آن راننده را اذر بندی کیر ه باشیید رهیا بکنیید

 .است

این واقعد ازین سیبا قابیل تامیل اسیت کید راننیدذان، پرسیونل هیای ترا ییک و 

پولیس هر روز از سوی مقاما  ر ی  کرزی و ارشف غنی لت و کوب، ز نی و ح یی 
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کش د می شوند کد چرا برای موتر وزیر یا وکییل پارملیان راه نیدا ه انید. مقامیا  ریا  

 .مر م بی کس و ناتوان می آزمایندر ی   رعونیت  و را بر 

اما زمام  اران  ولت اسالمی مثل شیهید مولیوی محنید ولیی میی باشیند کید اذیر 

 .مالمت جانا مقابل ه  باشد عفو می کند و  عوای عا ی ه  منی کند

رح  بکند و برکیا  او را  -رحند اللد  – داوند م عال بر شهید مولوی محند ولی 

  آمین یا رب العاملین.نصیا ورثای او بگر اند. 
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی شهید   - اهللرحمه  –عثمانی ر محمد مولوی اخت ن
 مرتج  : حبیبی سننگانی -نوش د : قاری سعید 

 

پرس مولیوی نیور محنید و نواسید  -رحند اللد  -شهید مولوی ا رت محند عثامنی  

ی  ر مربوطیا  ولسییوالی مییال ی  ر روسی ای جوشیال ۱۹۶۵مولیوی عبداللید  ر سیال 

 . سنگین والیت هلنند چش  بد جهان  انی ذشو 

 : آموزشهای ابتدایی و تحصیالت عالی 

شهید مولوی ا رت محند عثامنی  ر  های اب دایی  و  را نز  پدر ذرامیی و  ر 

مسجد قرید  و   واند. سپس شامل مدرسد مشهور و مرکزی ولسیوالی سینگین شید و 

 ر جها  و مقاومت بر ضد شوروی هیا نییز سیه  ذر یت. شیهید  ، ر پهلوی  رسخوانی

عثامنی  ر پهلوی جها  و مبارزه، هنزمان ناامت مدرسد را نیز بد  وش  اشیت و سیال 

 های پیه  این  و وریفد را بد پیش بر .

شهید عثامنی پس از  رار شوروی ها از ا غانس ان، برای ا امد تحصیال  بد کشور 

ر  و  ر مدار  مشهور  یرب پخ ونخوا مشیغول  راذییری علیوم هنساید پاکس ان سفر ک

هجری قنری از مرکز نامدار علنی  ارالعلوم حقانیید  ۱۴۱۵ ینی شد و باال ره  ر سال 

 . با تکنیل  وره حدیی سند  راغت را بد  ست آور 

 : پیوستن به تحریک اسالمی طالبان 

منیو ، تحرییک اسیالمی زمانی کد شهید عثامنی مدارب تحصیلی  و  را تکنیل 

طالبان برای پایان  ا ن  وره انارشیس  و هرب و مرب تنای  ها تازه بد وجو  آمیده بیو . 

عثامنی صاحا  ر حالیکد ارا ه برذشت بد زا ذاهش ولسوالی سنگین والیت هلنند را 
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 اشت، هرذاه بد سپین بولدک، قندهار رسید با حرکت تازه و امیدوار کننیده ییی رو بیرو 

اتفاقا طالبان هامن روز سیپین بولیدک و منطقید میرزی وییش را  ر کنیرتول  یو  شد. 

 رآور ه بو ند. شهید عثامنی صاحا با  رک مسیئولیت  ینیی از هیامن جیا بیا طالبیان 

 . یکجا شد و تا شها   بر این موق   و  اس وار ماند

 :  فعالیت و مسئولیت های نظامی و اداری در تحریک اسالمی طالبان

عثامنی صاحا از شخصیت های م عند و مقرب امیر املؤمنین مال محنید شهید 

بو  و  ر  وران حاکنیت امار  اسالمی ا غانسی ان و سیپس  -رحند اللد  –عنر مجاهد 

 ر جریان جها  و مقاومت بر ضد امریکایی ها بد مسئولیت های مخ ل  مؤری  شید 

 . تاریخ منو  و  دما   راموش ناشدنی را  ر چوکا  امار  اسالمی ثبت

 ر اب دا معاون قومندان امنید قندهار و سپس برای مدتی بد  صاحاشهید عثامنی 

حیی قومندان امنید قندهار تعیین شد. پس ازان بد حیی قومنیدان عنیومی قیول ار وی 

منرب  وی قندهار مقرر شد و مد  چهار سال یعنی تا هنگام تهاج  امریکایی هیا ایین 

سن انجام  ا . او  ر تشکیال  جها ی و   وحا  مهی  امیار  مسئولیت را بد نحوه اح

اسالمی نقش مه   اشت.  ر اثنای حنلد بر کابل مد  زیا ی  ر  یو چهیار آسییاب 

 دمت منو . سپس هرذاه تورن اسامعیل  ان از طرف هرا  بر هلننید ییورش آور ، 

هید عثامنیی شهید عثامنی با صدها تن طالبان از قندهار بد  و   اعی ذرشک ر ت. ش

صاحا شامل لشکری بو  کد تورن اسامعیل  یان را شکسیت  ا  و والییا  نینیروز، 

 راه و هرا  را ررف  و روز   ح کر  و  رمانروایی  و رسانید اسیامعیل  یان را نقطید 

 . پایان ذداشت

شهید عثامنی صاحا  ر جریان تصفید شامل نیز  ر مناطق مخ ل  شامل وریفد 

یت بلخ را برای چند میاه رسپرسی ی کیر  و  ر جبهیا   ره صیوف انجام  ا .  وبار وال

شسننگانم و سنگچارک شرسپلم نیز بد حیی مسئول وریفد انجام  ا . هرذیاه چنید تین 

 یپلوماتان ایرانی پس از   ح مزار  ر شهر مزاررشی  کش د شدند و ایران  ر واکنش بد 



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

237 

 ر مرز ا غانسی ان بید راه انیدا ت،  «ذوالفقار»آن، مانور ناامی و قدر  منایی را بد نام 

امار  اسالمی ا غانس ان برای پاسداری از حری  کشیور صیدها عسیاکر  یو  را کید بید 

 ا ع هوا و  یگر سال  هیای سینگین مجهیز بو نید بید منیاطق میرزی روان کیر  تیا  ر 

صور  حنلید اح املیی، از  یاک ا غانسی ان   یاع بکننید. رهیربی آن عسیاکر   یاعی 

 . بو  -رحند اللد  –می نیز بد  وش شهید عثامنی امار  اسال 

شهید عثامنی صاحا  و سال پیش از تهاج  امریکایی ها بر ا غانسی ان،  ر رأ  

یک هیئت  اص از سوی عالیقدر مرحوم امیراملؤمنین بد صیفحا  شیامل ر یت و  ر 

ر می  یید ررف یک ماه تقریباً بد متام والیا  شامل سفر کر . با هند اقوام و بزرذان م

و باز ید منو  و برای تنویر اذهیان و جلیا اعی ام  میر م تالشیهای زییا ی انجیام  ا . 

یکی از  وس ان نز یکی او کد شهید عثامنی صیاحا را  ران سیفر هنراهیی میی کیر ، 

عثامنی صاحا  ران سفر تقریباً بد هند ساحا  شامل ر ت، بد هر قریید و »می ذوید : 

اهداف امار  اسالمی را برای آن ها تتیح کر ، پرسش هیا، نز  هر قوم ر ت،  اعید و 

نقدها و مشوره های مر م را صا قاند و با تحنل شنید و وریفد  یو  را بید شیکل بسییار 

 «. وب انجام  ا 

 : نقش نظامی در جهاد بر ضد امریکایی ها 

پس از تهاج  امریکایی هیا مسییر  -رحند اللد  -شهید مولوی ا رت محند عثامنی 

جها ی  و  را با پایداری کامل تعقیا منو  و  ر رشائو بسیار  شوار مسئولیت تنای  

و انسییجام مجاهییدین را بیید عهییده  اشییت و تکییالی  زیییا ی را م حنییل شیید. مرحییوم 

امیراملؤمنین شورای عالی چند نفری برای تنای  جها  و مقاومت  ر برابر امریکایی ها 

عضیو آن شیوری بیو . او مسیئولیت عنیومی تشکیل  ا ه بو . شهید عثامنیی صیاحا 

مجاهدین والیت هلنند را نیز بد  وش  اشت و زحام  زیا ی را برای نا  و ذسرتش 

عنلیا  های جها ی هلنند م قبل شد. هلننید از برکیت عیرق رییزی هیا و جانفشیانی 

هییای عثامنییی صییاحا بیید مرکییز قییوی مجاهییدین  ر سییطح ا غانسیی ان و بیید قربسیی ان 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

238 

یل شد. شهید عثامنی صاحا  ر  یگر بخش هیای ملکیی و نایامی نییز اشغالگران تبد

نقش مؤثری  اشت و شخصیت محرک و مب کیر بیو . او پیس از مسیئولیت هلننید بید 

حیی رئیس کنیسیون اق صا ی امار  اسالمی مقرر شد و ایین وریفید را نییز بیا کیامل 

 . صنینیت و امان داری انجام  ا 

 : نی رحمه اهلل شخصیت علمی و جهادی شهید عثما

شهید مولوی ا رت محنید عثامنیی سییر  و صیور  زیبیا و ا یالق بسییار نیکیو 

 اشت. قد و قامِت میاند، چهره زیبیا و جسیامت مع یدل  اشیت.  ر  یانوا ه میدهبی و 

علنی چش  ذشو ه بیو  و  یانیت و تقیوی از  اصییت هیای او بیو .  هندرسیان او از 

نید. بیا تعلیی  و تعلی  چنیان شیوق  اشیت کید ذهانت و کامل زیرکی او حکایت می کن

ی بیی مسیئولیت هیا و مرصیو یت هیا هرذاه قومندان قول ار وی قندهار بو   ر پهلیوی

ک اب های  ینی را  ر مسجد بزرگ شهر قندهار کد بد جامع رسخ مشهور بیو  و  ،شامر

 هرا   ر نز یک قول ار و موقعیت  اشت  ر  می ذفت. - ر مسیر قندهار 

  شهید عثامنی صیاحا کید  ر  وره هیای  رسیخوانی و جهیا  مید  برا ر  ور 

زیا ی را با عثامنی او یکجا سپری کر ه است، میی ذویید : عثامنیی صیاحا بسییار بیا 

تقوی بو  و بر اندکی ه  قناعت می منیو .  ر میور  بییت املیال بسییار مح یاط بیو  و 

او میی ا زایید : بدون رضور  رشعی و  ر حوایج شخصی  و  بی جا  رب منی کر . 

عثامنی صاحا  ر جریان ورائ  و مسیئولیت هیای جهیا ی هیچگیاه شیوق نداشیت 

موتر  وب،  وراک  وب و یا زندذی پر تعیش  اش د باشد. او  وس ان  یو  را نییز از 

چنین شوق های بی جا منع می کر  و هنواره می ذفت : تا روزی کد برا ران مجاهد ما 

و  یگر ساحا   شیوار بیا مشیکال  رو بیرو هسی ند و   ر کوه ها،  شت ها، جنگل ها

تکالی  و مشقت های زیا ی را م حنیل میی شیوند، بایید هیچکسیی شیوق و آرزوی 

زندذی آرام  نیوی را نداش د باشد، زیرا این غدر و جفا  ر حیق مجاهیدین، ای یام، بییوه 

 . زنان و مسلامنان بیچاره است
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 داونید م عیال توکیل  اشیت. هرذیاه شهید عثامنی  ارای عیزم آهنیین بیو  و بیر 

حاکنیت امار  اسالمی  ر ن یجد مبباران امریکایی ها از بین ر ت و مجاهدین پیس از 

سقوط قندهار با اوضاع بسیار  شوار رو برو شدند، ح یی جیایی نبیو  کید بید آنجیا پنیاه 

بربند. امریکیایی هیا و میز وران  ا لیی شیان  ر چنیان روزذیار تلیخ توسیو قومنیدان 

الواحد شرییس بیاغرانم  یرب روان کر نید کید اذیر شیام از مبیارزه مسیلحاند  سیت عبد

بگیرید و حاکنیت امریکایی ها را بپدیرید مصئون می مانید، و ذرند با رسنوشت بسییار 

جهیا  بیر میا »ناذوار  چار می شوید. عثامنی صاحا با غیر  ایامنی اش جواب  ا  : 

ذر اوضاع  شوار شده، ما منی تیوانی  از اییامن  رض و مسئولیت ایامنی ما است. حاال ا

 «. و  منرصف شوی ، شام هر چد می  واهید بکنید، ما را بد  داوند م عال بسپارید

یکیینت از  وسیی ان نز یکییی شییهید عثامنییی صییاحا مییی ذوییید، یکییروز عثامنییی 

 ر صید هی   ۵اذر ییک مجاهید  ر اثنیای جهیا   ر میور  ییک کیار »صاحا ذفت : 

 یگر بد نرص   داوند م عال توکیل منیو ه بیی  رنی   ٪۹۵د باشد، باید اطنینان  اش 

این ر یق عثامنی صاحا  ر میور  اطاعیت از «. اقدام بکند. این را توکل ذف د می شو 

هرذیاه مقیام رهیربی امیار  » یواهی حکاییت میی کنید :  امرا و کراهیت او از قیدر 

حا مسیئول هلننید مقیرر اسالمی مال محند رحی  آ ند را بجیای شیهید عثامنیی صیا

منو ، من پس از مدتی نیز  عثامنیی صیاحا ر ی   و  ر جرییان صیحبت بید او ذفی  ، 

 داوند اذر مسئولیت را پس ذر  د است پریشان مشو و کسی شیام را  رییا ندهید کید 

کالن آ م بو ید، چرا شام را از وریفد برکنار کر ند. عثامنی صیاحا  ندیید و ذفیت : 

من آمدند و ذف ند هنوز ه  کالن ما هسی ید، میا تنهیا حیرف تیو را بلی، بعضی مر م نز  

کد تو بگوی ما قبول می کنی . اما من بید آن هیا ذفی   ؛ مین چید  قبول می کنی ، چیزی

کسی هس   کد حر های  را می پدیرید، حاال من امیر شام نیس  ، برویید از امییر جدیید 

تنهیا از او اطاعیت بکنیید. عثامنیی  اطاعت بکنید، اکنون او رشعا امیر شام است و شیام

صاحا ذفت : هرذاه این وضیعیت را  ییدم بید مسیجد ر ی  ، چنید رکعیت منیاز نفیل 

میرا  ریین الهیی !  واندم، سپس بسیار عاجزاند بد بارذاه  دواند م عال زاری کر م کید 
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آزمون کامییاب بگیر ان. سیپس آ ر  والیی جدیید را پرسییدم، ر ی   و  ر پهلیوی او 

چند روز والی صاحا کد  ر هر کجیا میی ر یت مین هی   ر پهلیوی او میی  نشس  ، تا

نشس   و بد ذوند مشرتک کار می کر ی ، تا مجاهدین بدانند کد ند ا  ال ی وجیو   ار  

و ند ه  اینچنین تغییرا  معنای بزرذی  ار . والی صیاحا را هی   داونید م عیال اجیر 

اند با او هنکیاری میی کیر م. برکیت بدهد کد  ر هر کار مشوره می کر  و من ه  صا ق

و کامییابی هیای   یوبرت سیا تهنین کار بو  کد  داوند م عال امور جهیا ی والییت 

 بزرذی نصیا مجاهدین شد.

ابوالو ا، برا ر شهید عثامنی صاحا کد مد  زیا ی  ر زندذی علنی و جهیا ی 

نیز   با شهید منصور صاحا یکجا زندذی کر ه اسیت، میی ذویید : یکبیار ییک تیاجر

عثامنی صاحا آمد و چهار صد هزار روپید  ا  کد این برای مصارف  اند شیام اسیت 

و بست و  و لک روپید  یگر  ا  کد این برای مجاهدین است. عثامنی صیاحا ذفیت 

این پول را بگیر، من بسیار  وشحال شدم، زیرا  ر  انید بسییار مشیکال   اشی ی ، امیا 

صد هزار روپید را بیرای میال  ارو یان شمشیهور  ر ای آن روز زن  ز  کد هامن چهار 

بد مال شیرینم بده، تا برای مجاهدین البسد بخر . من ذف   کد حیرف هیای آن شیخ  

را نشنیدی کد این پول برای مصارف شخصی  و   است. او ذفیت : میا و تیو کید  ر 

 پشاور  ر  می  واندی  چرا کسی برای ما پول منیی  ا  ؟ اذیر چید مین بسییار ارصار

 کر م اما او آما ه نشد، مجبور شدم آن پول را بد مال شیرین بده .

شهید عثامنیی صیاحا هنیواره میی کوشیید هیر کسیی جهیا  میی کنید بایید  ر 

 چوکا  امار  اسالمی ا غانس ان باشد و باید ص  مجاهدین م حد باشد .

پدر شهید عثامنی صاحا مولوی نور محند صاحا کد عا  جید بیو  ک یابی را 

نوش د است. او  ر بخشیی از آن،  ر میور  « تحفد املجاهدین»موضوع جها  بد نام  ر 

شخصیت  رزند رشید  و  ه  چیزی نگاش د است و عثامنی صاحا را مجاهد واقعیی 

 راه حق  وانده است.
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  : شهادت

نقش رهربی کننده سیاسی و جها ی شهید عثامنی صاحا و هنچنان شخصییت 

ان اسالم را وا ار سا ت تا این ابیر میر  اسیالم را بید شید  با رسوخ و پر نفوذ او  شنن

 ۱۴۲۷ذی القعیده  ۸تعقیا بکنند. ایین  یدم گار راسی ین راه  یدا بیاال ره بید تیاریخ 

 ورشیدی  ر روس ای ذولیگل  ر مربوطیا   ۱۳۸۶قو   ۱۴هجری قنری مصا ف با 

را میی  واندنید تن مجاهدین مناز رهر  ۵ولسوالی  یشوی والیت هلنند  ر حالیکد با 

هدف طیاره بی پیلو   شنن قرار ذر ت و با هنسنگران  و  یکجا بد شیها   رسیید. 

جسد شهید عثامنی صاحا  ر قربس ان برامچد  ر کنار  یگر شهدای مسا ر و ذننام بد 

 . اک سپر ه شد

سد پرس و  و   رت  اشت. از بارذاه پرور ذار  -رحند اللد  –شهید عثامنی 

رسانش را هنچون او  دم گاران و پاسداران راس ین  ین و میهن مسئلت  اری  پ

  بگر اند. آمین یا رب العاملین.
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لحنان جهادوال زندگی و شخصیت شهید   - اهللرحمه  –مولوی عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید  

 

ا رش از کو کی  ر  اکریز، قندهار  ر یک  انوا ه م دین بد  نییا آمید. پیدر و می

 ور سالی برای آموزش علوم  ینی وق  کر ند. اما او بد سن پانز ه سالگی ک یاب هیا را 

بست و مخفیاند عزم جها  کر . بار اول مجاهدین بد  لیل  ور سالی  ر صی  جهیا  راه 

ندا ند، اما بار  یگر وار  کیارزار شید و مبیارزا   سی گی ناپیدیر  یو  را از ارغنیداب، 

ن شوروی ها آغاز کر . اما هرذاه شوروی ها شکست  ور ند، عطیش قندهار بر ضد قشو 

جهییا ی او هنییوز نشکسیی د بییو  و آتییش شییوق  ر سیییند او شییعلد مییی ز . او بیید تعقیییا 

کنونیست ها ح ی از مرزهای ا غانس ان ذدشت و جها  مقد   یو  را  ر میا وراء النهیر 

برذشت و شامل کیاروانی شید  وام  ا .  و سال  ر تاجکس ان جنگید. سپس بد ا غانس ان 

کد برای محو  سا  روز ا زون قیام کر ه بو . پس ازان هرذاه امریکیایی هیا بید ایین میرز و 

بوم یورش آور ند او بار  یگر با روحیید تیازه وار  مرحلید نیوین جهیا  شید، بید سیاحا  

هنوار و کوهسی انی زابیل، قنیدهار و هلننید ر یت، بارهیا بیا  شینن جنگیید تیا اینکید  ر 

 .ذرشک، هلنندمپس از مناز تهجد  ر مبباران امریکایی ها جام شها   را نوشید

 تعبت  ی مرا ها االجسام       اذا کانت النفو  کبارا 

نییز هنچیون سیائر مجاهیدین  -رحنید اللید  –رو  پاک شهید مولوی عبدالحنان 

حوصیلد پاکباز با متام جانفشانی ها و عرق ریزی هیای چنید  هید، نید  سی د شید و نید 

مقاومت را از  ست  ا . بلگید هرذیاه پیکیر او بیا پارچید هیای میزاییل کیروز  اغ  اغ و 

پارچد پارچد شید، رو  پیاکش آرام ذر یت. بلیی،  اصییت اروا  پیاک هنینسیت کید 

هنواره بدن انسانی را شکست می  هد و بدن از حنیل آن  سی د و مانیده میی شیو  و 

 . مقاومت را از  ست می  هد
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 :  احل ابتدایی زندگیوالدت و مر

 ر  -مییال ی  ۱۹۶۴ –هجیری قنیری  ۱۳۸۴مولوی عبدالحنان جها وال  ر سیال 

روس ای الم  ر ولسوالی  اکریز والیت قندهار چش  بد جهیان ذشیو . پیدرش محنید 

 . ابراهی  نام  اشت و  انوا ه اش  ر منطقد بد  ینداری و  وش ا القی شهر   اشت

  کد پدرش بد یک مدرسد محلیی بیر . او تیا پیانز ه عبدالحنان هنوز  ور سال بو 

سالگی  ر قرید  و  و مناطق نز یکی  ر   واند. اس عدا   وب  اشیت و  ر مید  

 . کوتاه  ک اب های زیا ی را بد پایان رساند

 :  ترک کردن خانه برای جهاد

زمانیکد شهید عبیدالحنان جهیا وال تیازه وار  مرحلید نوجیوانی شیده بیو  جهیا  

اند  ر برابر کنونیس  و شوروی ها  ر ا غانسی ان آغیاز شیده بیو . او چیون شیوق مسلح

 راوان جها   ر قلا  اشت بد ان اار این بیو  کید از لحیاع سین و سیال قابیل جهیا  و 

مبارزه شو .  ر پانز ه سالگی برای جها  بد هلنند ر ت. اما چون  ور سال بو  بید هیر 

بد منطقد  و  برذشت، اما این بیار بید ارغنیداب جبهد جها ی کد ر ت پدیر  د نشد. او 

شقندهارم ر ت و  ران جا زندذی جها ی  و  را  ر جبهد مشهور طالبان زیر رسپرس ی 

 . مال محند شیرین آ ند آغاز کر 

مولوی عبدالحنان  ران زمان اذرچد  ور سیال بیو ، امیا لیاقیت بسییار  یوب علنیی و 

ا بد  رسخوانی  و  ا امد  ا  بلکید مجاهیدین جها ی  اشت. او  ر  وران جها  ند تنه

 را نیز  ر  می ذفت. لهدا  ر پهلوی جها  ا ا ه و اس فا ه علنی نیز می منو .

 :  جهاد بر ضد کمونیسم

شهید مولوی عبدالحنان جها وال پس از جبهد جها ی مال محند شییرین آ نید 

ذروپ مجاهیدین را   ر چند جبهد  یگر نیز  دما  جها ی انجام  ا  و  ر ا یر یک

 . رسپرس ی می کر 
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 ر مراحل ا یر جها  شوروی  ر ارغنیداب بیشیرت  وسی ان او مجاهیدین عیرب، 

چیچن و ازبک بو ند کد برای جها  بر ضد کنونیس  بد ا غانس ان آمده بو ند. از هامن 

جا ر اقت او با مجاهدین مهاجر آغاز ذر ید و تا آ ر عنر بیا آن هیا ر اقیت صینیامند 

  ت. اش

شهید مولوی عبدالحنان جها وال  وبار  ر ارغنداب ز نیی شید. یکبیار بیر اثیر 

اصابت پارچد های مرمی هاوان از ناحید شک  ز   بر اشت، ز ی  او بسییار  طرنیاک 

 . بو  و  اکرتان  ر شک  او رو ه های پالس یکی اندا  ند

ا شکسیت او سال ها  ر قندهار مشغول جهیا  و مبیارزه بیو  و هرذیاه شیوروی هی

 ور ند، او برای سهنگیری  ر حرکت جها ی آسیای میاند بد ما وراء النهر ر یت و  و 

سال را  ر صفوف جها ی آن منطقد سپری کیر . معلومیا  کیا ی  ر میور  ایین سیفر 

شهید مولوی صاحا یا  د نشده است. اما  وس ان او می ذویند کد مولوی صیاحا  ر 

ن و آذربایجان  ر عنلیا  های جها ی بر ضد جریان این سفر  ر کشورهای تاجکس ا

کنونیست ها سه  ذر ت. جها وال صاحا  ران سیفر یکبیار ز نیی شید و یکبیار از 

سوی عساکر روسی ذر  ار ه  شد،  ر زندان از سوی عساکر روسی بد شید  شیکنجد 

 . شد، اما بد  ضل پرور ذار از هند آزمون ها مو قاند نجا  یا ت

د تنها بد حیی  ر  مجاهد  ر عنلیا  هیای جهیا ی سیه  او  ران سفر جها ی ن

ذر ت، بلکد مسئولیت یک معسکر تربیوی مجاهدین را نیز بد  وش  اشیت. جهیا وال 

 . صاحا پس از  و سال بد ا غانس ان برذشت

 :  خدمت در امارت اسالمی افغانستان

شهید جها وال صاحا پس از بازذشت بد قنیدهار، نخسیت  ر منطقید  وشیاب 

سوالی  امان والیت قندهار یک مدرسد  ینی تاسییس منیو  و بید پیرورش شیاذر ان ول

علوم قرآنی پر ا ت. سپس بد روس ای پدری اش الم ر ت و  ران جا بد تدریس علوم 

  ینی  وام  ا .
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 ران اثنا بیش تر ساحا  کشور از سوی نیروهای امار  اسالمی   ح ذر یده بو  

بیرای پیشیرب  کارهیای  ول یی بید شخصییت هیای بیا  و امار  اسالمی ا غانسی ان چیون

اس عدا  رضور   اشت، مولوی عبدالحنان جها وال از سوی امیراملؤمنین مرحوم میال 

محند عنر مجاهد  واس د شد و  ر هرا  بید عنیوان معیاون ریاسیت تناینید والییا  

شامل رشق کشور و نییز بید حییی مسیئول مجاهیدین مهیاجر آن حیوزه مقیرر ذر یید. 

رذاه مرکزی مجاهدین جهاوال  ر هرا   ر منطقد باغ اسالمی موقعیت  اشت.  ران قرا

زمان شامر زیا ی مجاهدین مهاجر زیر رسپرس ی او مشغول جها  و مبارزه بو نید. ابیو 

مصعا الزرقاوی و ابومحند از چهره هیای شینا  د شیده آن مجاهیدین بو نید. ایشیان 

 . می  ا ند بیشرت  ر  و های شامل کشور وریفد انجام

  : تهاجم امریکایی ها و جهاد در برابر آن ها

هرذاه مجاهدین پس از تهاج  امریکا از شهرهای ا غانس ان عقا نشینی منو ند، 

مولوی عبدالحنان جها وال نیز بد منطقد  و  برذشت. او هند امکانا  جها ی  و  را 

آور  و بید تنایی  و  کد شامل اسلحد و وسیائل مخ لی  النیوع بیو  بیا  یو  بید قنیدهار

 . انسجام  عالیت های جها ی  ر برابر امریکایی ها پر ا ت

او پیش از اینکد بد قندهار بیاید یک اندازه سال  را بد مر م مخل  توزییع کیر ه 

بو ، تا جها   و  را  ر برابر امریکا ا امد بدهند. هرذاه بد قندهار آمد با قومنیدان هیای 

هار و زابل  ید و باز ید منو  و بد  یگر سیاحا  کشیور جها ی و مر م با احسا  قند

نیز سفر کر ، تا ا کار مر م را برای حرکت مجد  جها ی آما ه بکند و چیزی امکانا  

 . ه  بد  ست بیاور 

پس از میدتی بید  ای چوپیان، زابیل ر یت و  ران جیا بید  -رحند اللد  –جها وال 

ا ت. جهیا وال صیاحا چیون هنکاری مجاهدین منطقد یک مرکز مخفی جها ی س

برای امریکایی ها بسیار مطلوب بیو  امریکیایی هیا  وبیار بید  انید او چاپید ز نید. امیا 

 داوند م عال هربار او را نجا   ا . ازان پس  انوا ه او نخست بد شهر قنیدهار ر یت 
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و هرذاه  ران جا با مشکال  زیا ی مواجد شید  ر منطقید سیینک  ر مربوطیا  مرکیز 

 ت ا  یار و چند سال را  ران جا سپری کر . زابل سکون

جها وال صاحا  ر این مد  مشغول سفرهای جها ی می بیو  و بسییار کی  بید 

 اند می آمد، یک عضو  انوا ه او می ذوید : اذر زندذی جها وال را  ه بخش کنیی ، 

بخش  یگر را برای  دما  جها ی بیرون از  اند  ۹شاید یک بخش آن را  ر  اند و 

  . ی کر ه باشدسپر 

  : تاسیس مرکز جهادی در قندهار

مولوی عبدالحنان جها وال  ر سال سوم تهاج  امریکایی ها، بید هنکیاری چنید 

تن از  وس ان  و  نخس ین مرکز مخفی جها ی را  ر منطقید کوهسی انی  نجک یو  ر 

مربوطا  ولسوالی  اکریز والییت قنیدهار ایجیا  منیو . ایین مرکیز جهیا ی  ر ییک 

لد کوه های  ور ا  ا ه تاسیس شد و سپس بارها جای آن تغییر  ا ه شد و ذسرتش سلس

ه  یا ت. این مرکز نقش مهنی را  ر عنلیا  های جها ی ایفا منیو . نخسی ین محیل 

این مرکز یک  ارذاه بو  کد از برگ ها و شا د های  ر ت هیا سیا  د شیده بیو .  ر 

وجو  نداشت و مجاهدین بیرای آور ن میوا   اب دا هیچ زمیند ای برای تهید موا  غدایی

غدایی سد سیاعت مخفیانید سیفر میی کر نید و بید منطقید هنیوار و آبیا  میی رسییدند، 

 . مجاهدین بیشرت اوقا  از عل  ها و برگ های  ر ت می  ور ند

این مرکز مخفی مجاهدین کد سپس  عالییت هیای تربییوی و سیوق الجیشیی نییز 

ها ی قندهار شنر ه می شو . مجاهدین از هنیین مرکیز  ران آغاز شد از مراکز مه  ج

بر عالوه از  اکریز بد  امان، شاولیکو ، نیش و ولسوالی  هراوو  والییت ارزذیان نییز 

تشکیل می شدند و بد شکل ذروه های کوچک برای عنلیا  های نایامی میی ر  نید. 

. مجاهیدین ایین بعدا ساحد عنلیاتی این مرکز بیشرت ذسرتش یا ت و تا بد هلننید رسیید

مرکز  ر ذرشک، سنگین،  ری و  میوند  نیز عنلییا  انجیام میی  ا نید. مجاهیدین از 
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مناطق مخ ل  جنوب کشور برای آموزش های ناامی و تربید جها ی بد این مرکز میی 

 . آمدند و نیز بعضی ها از هنین جا هدایت می ذر  ند

 ا ند و هر  و بار شکسیت  امریکایی ها  وبار بر این مرکز جها ی عنلیا  انجام

 ور ند. بار اول  و تن مجاهدین بد شها   رسیدند و مرکز آسییا زییا ی ندیید. امیا 

بار  وم عنلیا  بزرذرتی صور  ذر یت و تیا سید روز  وام کیر  و بید سیبا مقاومیت 

مجاهدین هر  و طرف  چار تلفا  سنگین شدند. مولوی جها وال صاحا مجاهدین 

ر ه بو  و مجاهدین  ر ساحا  مخ ل  میی جنگیدنید.  ریین را بد سد بخش تقسی  ک

تن  یگر ز نی شیدند.  ۲۲تن ر قای جها وال صاحا شهید و  ۱۰جن   ر مجنوع 

تن عسیاکر امریکیایی نییز  ریین  ۱۲نیز یکنت مجاهد بد  ست امریکایی ها اسیر شد و 

 . جن  کش د شدند

کیت جهیا ی را  ر شهید مولیوی عبیدالحنان جهیا وال از برکیت ایین مرکیز، حر 

رسارس قندهار روحید تازه ای بخشید و عنلیا  های زیا ی  ور  و بیزرگ انجیام  ا . 

 ر مراحل اب دایی بر عالوه از عنلیا  های روزمیره، ییک  رذییری  ر منطقید  ره نیور 

ولسوالی نیش صور  ذر ت و طی یک کنین مجاهدین  و تانیک امریکیایی و ییک 

بین ر یت و بییش از بسیت تین عسیاکر  یارجی و  ا لیی رینجر ار وی اجیر کامال از 

 . کش د شدند

 : فعالیت جهادی در مناطق دیگر 

مییال ی علنیی شید و  ۲۰۰۵هرذاه جها  و مقاومت  ر برابر امریکایی ها  ر سال 

مجاهییدین  ر جنییوب و شییامل قنییدهار آزا انیید عنلیییا  انجییام مییی  ا نیید، مولییوی 

 ر  یگیر بخیش هیای قنیدهار و هلننید آغیاز  عبدالحنان جها وال عنلیا  جها ی را

کر . او از سوی مقام رهربی امار  اسالمی بد عنوان معاون عنیومی کنیسییون نایامی 

مقرر شده بو  و بیشرت اوقا   ر مراکز جهیا ی قنیدهار و هلننید میی بیو . بسییاری از 

ان از ر قای او  ر ولسوالی  ری  دما  جها ی انجام می  ا ند. این منطقد  ر آن زمی
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مناطق عنیده جهیا ی  ر جنیوب کشیور شینر ه میی شید. هنچنیان آن هیا  ر میونید، 

 . غورک و ذرشک نیز مشغول ورائ  جها ی بو ند

جها وال صاحا چندین بار  ر  ری با نیروهای اشغالگر امریکایی  رذیر شید و 

ده آن ها را با تلفا  شدید رو برو سا ت. هامن بو  کد  ر زمیره چهیره هیای نیا پسیندی

 . امریکا جا ذر ت و پالن ها و توطید ها برای شها   او آغاز ذر ید

هجیری قنیری پیس از تیالش هیای  ۱۴۲۷شعبان  ۱۸نیروهای امریکایی بد تاریخ 

بسیار، یک قرارذاه مخفی مولوی صاحا را  ر منطقد پاشنول، قندهار کش  کر ند و 

حنید شبیرا رزا ه و نائیا هدف میزایل کروز قرار  ا ند.  ر این حنلد بد شینول ذیل م

نفر  یگر ز نیی  ۱۱نفر ر قای جها ی مولوی صاحا شهید و  ۱۹مولوی عبدالحنانم 

 . شدند. اما مولوی عبدالحنان صاحا چون  ر مرکز موجو  نبو  نجا  یا ت

امریکایی ها هر لحاد  ر تعقیا مولوی صاحا جها وال بو ند و می کوشییدند 

 .   برسانندبد هر صورتی باشد او را بد شها 

 :  شهادت

مییال ی  ر ولسیوالی ذرشیک  ۲۰۰۷مولوی عبدالحنان جها وال  ر اوائیل سیال 

والیت هلنند مشغول  دما  و ورائ  جها ی بو . امریکیایی هیا  یکبیار  ر منطقید 

جای کید مولیوی صیاحا بیو  و بیاش میی کیر  عنلییا  کر نید، جهیا وال « زمبیلی»

 ۹و امریکایی ها را  چار تلفا  سا  ند. اما صاحا و  یگر مجاهدین مقاومت کر ند 

تن مجاهدین  ر حنلد امریکایی ها بد شها   رسیدند و سد تن  یگیر ز نیی شیدند، 

 .  و  مولوی صاحا از محارصه نجا  یا ت

 ۲۰۰۷ ییربوری  ۱۵مصییا ف بییا  ۱۳۸۵ لییو  ۲۶شییا پنجشیینبد  - ر شییا بعییدی 

اوطیاق بیو .  وسی ان او میی  مولوی صاحا  ر هامن منطقد زمبیلی  ر ییک -میال ی 

ذویند : مولوی صاحا برای مناز تهجد بیدار شده بو  و پیس از منیاز تهجید مشیغول 
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 عا بو . ناذهان طیارا  امریکایی رسیدند و بر هامن اوطاق چندین مبا پرتاب کر ند 

 . و مولوی صاحا را با چهار تن ر قایش بد شها   رساندند. انا للد و انا الید راجعون

 ل محند، از  وس ان نز یکی مولوی صیاحا، میی ذویید : مولیوی صیاحا حا

چند لحاد پیشرت  ر مور  شها    و  برای من میژ ه  ا ه بیو  و  ییری نگدشی د بیو  

 کد شهید شد.

ولسیوالی « اتلیی»جسد مولیوی صیاحا ازان جیا ان قیال  ا ه شید و  ر روسی ای 

 .  اکریز والیت قندهار بد  اک سپر ه شد

سد پرس هر یک محند نیارص،  -رحند اللد  –ولوی عبدالحنان جها وال از شهید م

انس و رضار و چهار   رت بد  نیا ماند.  و برا ر زا ه جها وال صیاحا شذیل محنید و 

ابو عبیدهم نیز  ر جها  بر ضید امریکیا جیام شیها   را نیوش جیان منو نید.  یانوا ه 

 . ی استجها وال صاحا  انوا ه رسشار از جدبد و روحید جها 

 :  حرفی چند در مورد شخصیت و خاطره های شهید جهادوال رح

، ل محند کد از ر قای  یرین و راز ار شهید مولوی صاحا شنر ه می شیو  حا

هرذاه از او  ر مور  شخصیت، ا الق و اسی عدا  جهیا وال صیاحا پرسییدم، ذفیت : 

و بر اشیت،  مولوی صاحا شخصیت جامع بو  و از لحاع عل ، تقیوی،  یانیت، صیرب

اس قامت و توکل اس عدا   وق العا ه  اشت، اما بارز ترین ویژذی او اسی قامت بیو ، او 

 .  ر هیچ صور  حوصلد و روحید  و  را از  ست منی  ا 

مال رشف الدین تقی، مسئول جها ی امار  اسالمی برای والیت زابل، کد مید  

، می ذوید : شیهید مولیوی زیا ی را با شهید جها وال صاحا یکجا سپری کر ه است

صاحا بسیار اس غنا  اشت و می کوشیید مجاهیدین را م وکیل، مسی غنی و بیی نییاز از 

ما یا  تربید بکند. هنواره می ذفت کد هیچگاه  ر کارهای جها  بید  نییا و اهیل  نییا 

اتکا نکنید و از هر کس و نا کس کنک نخواهید، زیرا برکت جها  بیا ایین کیار از بیین 

 . تنها از مر م مخل  و صالح برای جها  کنک بگیریدمی رو ، 
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حا ل محند نیز چنین می ذوید : یکبار  ر مرکز کوهس انی  اکریز با مشیکال  

سخت اق صا ی مواجد بو ی ، ح ی چیزی برای  ور ن نداش ی  و از عل  و بیرگ هیا 

صیاحا اس فا ه می کر ی ،  ران روزها کسی آمد و بست هزار روپیید را بیرای مولیوی 

بد ذوند کنک پیش کر . مولوی صاحا آن شخ  را می شنا ت کید غیرض  نییوی 

 ار ، لهدا عا تاً تعامل  وب منو  و اکرام کر ، اما  ر ا یر ذفت : اکنون ما بد این پول 

نیاز نداری ، شاید  ر جای  یگری مجاهدین بیشرت نیاز  اش د باشند، بهرت است کد ایین 

 نکس کد از روی غرضی آمده بو  حیران و پریشان برذشتکنک را بد آن ها بدهید، آ 

. 

مال رشف الدین تقی می ذوید : مولوی صاحا  ر هر ذوند اوضیاع میی کوشیید 

روحید و حوصلد مجاهدین را بلند نگد  ار  و برای او معنویا  نسبت بد ما یا  بسییار 

جهیا وال ارزش  اشت. قائد نامدار جها ی عراق ابومصعا زرقاوی کید بید شیاذر ی 

صاحا ا  خار می کر ،  ر اثنای رهربی جها  عراق از طریق قاصید وییژه متیا  میی 

 طیاب میی منیو . او « والدی االسی اذ»ذر ت و جها وال صاحا را  ر نامد های  و  

یکبار  ر متا  تلفونی بد مولوی صاحا ذفت : اذر بد پول رضور   اش د باشیید مین 

شام کنک بکن ، امیا مولیوی صیاحا  ر حالیکید بیا  چند ملیون  الر  ارم، می توان  با

مشکال  زیا ی اق صا ی رو برو بو  جواب  ا  : ند، للد الحند ما هر چیز  اریی  و بید 

 . کنک نیاز نداری 

مال رشف الدین تقی می ذوید : هرذاه از شهید مولوی صاحا پرسییدم کید چیرا 

عراق مشغول مقاومت هس ند پیشنها  او را نپدیر  ید؟ مولوی صاحا ذفت : مجاهدین 

و جها  ا غانس ان حوصلد آن ها را بلند نگد می  ار ، ما بد هیر حالیکید باشیی  آن هیا از 

مقاومت ما روحید می ذیرند، اذر ما از آن ها کنیک بخیواهی  آن هیا ذیامن میی کننید 

مجاهدین ا غانس ان چنان قدر  ر حالت ضیع  قیرار  ارنید کید از  یگیر صی  هیای 
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می  واهند. پس بهرت است کد ما  و  را قوی نشیان بیدهی ، تیا میورال جها ی کنک 

 . آن ها قوی تر ذر  

شهید مولوی صاحا از پانز ه سالگی تا چهل و پنج سالگی یعنی تا شها  ،  ر 

مد  سی سال جز اوضاع اس ثنایی هیچگاه تهجد را تیرک منیی کیر .  وسی ان او میی 

 وابیید بیرای تهجید بییدار میی شید و  ذویند : ح ی اذر  ر بخش ا یر شیا هی  میی

 .  وس ان  و  را نیز هنواره بد تهجد تشویق می کر 

شهید جها وال صاحا با مطالعد نییز بسییار شیوق   اشیت و  ر سیفر و حرضی و 

هرذوند اوضاع جها ی ح ام چند ک اب با  و  می  اشت. او با تاریخ اسیالمی، سییر و 

و سوره توبد را حفل کر ه بو  و مجاهدین را احا یی عالقد زیا ی  اشت. سوره انفال 

نیز بد حفل ایین  و سیوره مجبیور میی منیو . ایین   و سیوره  را  ر  میی ذفیت و  ر 

 روشنی آیا  هر  و سوره، مواعل جها ی می منو .

شهید مولوی صاحا ر  با مر م بر ور  شفقت آمیز  اشت و از هنین سیبا  ر 

 . بو  منطقد  و  از محبوبیت  اصی بر ور ار

اذکار ماثورۀ صبح و شام جزو معنوال  روزمیره شیهید جهیا وال صیاحا بیو  و 

مجاهدین را نیز بد آن تشویق می کر . شهید مولوی صاحا هر لحادء زندذی را ذیران 

بها می  انست و هیچگاه وقت  و  را ضایع منی کر . از هر ثانید و  قیقد اسی فا ه میی 

ین می کوشید و  ضائل و اهنیت جهیا  را بییان میی کر  و بیشرت بد تربید  کری مجاهد

 . کر 

 –رحند اللد  – داوند م عال برکا  و اس عدا  شهید مولوی عبدالحنان جها وال 

را نصیا متام مجاهدین امروزی بگر اند، تا هامنند او مبارزین راس ین، با اس قامت و 

   س گی ناپدیر باشند. آمین یا رب العاملین.
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گاهی هب زند  - اهللرحمه  –رهبر  اهللشهید مال داد گی و کارانمه اهین
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : نور احند سعید 

 

مییال ی  ۱۹۶۷پرس حیاجی عبداللید  ر سیال  -رحند اللد  –شهید مال  ا اللد رهرب 

 ر ولسوالی  هراوو  والیت ارزذان  ر  انوا ه  ین  وست و مجاهد پرور بد  نیا آمد. 

ای اب دایی را  ر یک  رسگاه محلیی  وانید و هنیوز رونید آموزشیی  یو  را بید  رسه

 .پایان نرسانده بو  کد کشور عزیز ما، مور  تهاج  قشون رسخ شوروی قرار ذر ت

 :  زندگی جهادی

شهید مال  ا اللد آ ند بد اسا  معلوما  ر قای جهیا ی او، جهیا  مسیلحاند  ر 

ال ی تحت قیا    رمانده نامیدار جهیا ی مولیوی می ۱۹۸۳برابر شوروی ها را  ر سال 

ا رت محند آغا  ر قنیدهار آغیاز کیر . بیار نخسیت  ر روسی ای شیاهین  ر مربوطیا  

ولسوالی ارغنداب  ر یک  رذییری شیدید  ر برابیر عسیاکر شیوروی سیه  ذر یت. او 

هنوز  ور سال بو ، اما  الوری و نبوغ جها ی او  ر هامن جن  اول مشیاهده شید و 

 .حیی مجاهد  لیر و با عزم شنا  د شدبد 

پس از شکست شوروی ها  ر ولسوالی ارغنیداب، شیهید میال  ا اللید آ نید نیز  

شهید قهرمان مال محند نسی  آ ندزا ه بد والیت هلنند ر ت و  ر آن جیا بید جهیا  و 

مقاومت  وام  ا . یکسال پس  وباره بد قندهار آمید و تیا شکسیت و  ضییحت نهیایی 

ی و کنونیست های مز ور، وریفد اسالمی و رشعی  یو  را بید رسکر ذیی قشون شورو 

 .مولوی ا رت محند آغا با کامل شجاعت و شهامت بد پیش بر 
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 -آ یرین زمامیدار کنونیسیت  ر ا غانسی ان  -پس از سقوط ر ی   اکیرت نجییا 

هرذاه زمام کشور بد  ست تنای  های جها ی قیرار ذر یت و م صیل آن، جنی  هیای 

ز سوی یکعده رهربان و  رماندهان قدر  طلا آغاز ذر ید، مال  ا اللد آ نید  ا لی ا

سال   و  را بر زمیین ذداشیت و بیرای  راذییری علیوم  ینیی بید کوی ید، مرکیز ایالیت 

بلوچس ان ر ت و  ر مدرسد مولوی شفیع اللد صاحا  ا لد ذر یت. سیپس بید مدرسید 

ی  یوبنیدی ر یت و بید رونید شخصیت نامدار علنی و جها ی مرحوم مولوی عبیدالعل

 .آموزشی  و   وام  ا 

هجییری قنییری بیید رسکر ذییی  ۱۴۱۵هرذییاه تحریییک اسییالمی طالبییان  ر سییال 

بیرای مبیارزه  ر برابیر رلی  و  سیا   –رحند اللید  -امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد 

او با  آغاز ذر ید، شهید مال  ا اللد آ ند  ر هامن روزهای آغازین با طالبان یکجا شد.

تن ر قایش بد هدایت عالیقدر مرحیوم امیراملیؤمنین بید ولسیوالی پنجیوایی والییت  ۲۰

قندهار تشکیل شد. پس از   ح پنجوایی،  ر عنلیا    ح ولسیوالی سیپین بولیدک نییز 

سه  ذر ت. بر عالوه از  یگر عنلیا  ها،  ر عنلیا    ح میدان هوایی قندهار و شهر 

 قندهار نیز اشرتاک ورزید.

شهید مال  ا اللد آ ند پس از   ح والیت قندهار بد والیت ارزذان  رسی ا ه شید. 

او مر م والیت  و  را  عو  منو  تا با طالبان یکجا شوند. او پس از تصیفید ارزذیان، 

بد  هلنند روان کر ه شد و پس از   ح ولسوالی سنگین شهلنندم عازم والیت  یراه شید. 

ن ولسوالی  الرام آن والیت را   ح کر ند. سپس شهید مال او هنوز  ر  راه بو  کد طالبا

 ا اللد آ ند بد والییت زابیل ر یت و پیس از  ی ح والییت هیای زابیل، غزنیی و مییدان 

ور ک،  ر   ح والیت لوذر و ولسوالی چهار آسیاب نییز نقیش مهی   اشیت. هنچنیان 

 .شامل کاروانی بو  کد بد والیت پک یا و  وست تشکیل شده بو 

ه  رذیری ها با نیروهای احنید شیاه مسیعو   ر اطیراف کابیل آغیاز ذر یید، هرذا

شهید مال  ا اللد آ ند  ران نیز سه   اشت و بیشرت اوقا   ر  و های مقیدم جنی  
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می بو . او پس از جن  های شدید چهار آسیاب، بد بعضیی منیاطق هلننید کید هنیوز 

لنند بد والیت  یراه ر یت و  ر   ح نشده بو   رس ا ه شد. پس از تصفید کامل والیت ه

 و های مقدم آن والیت ایفای وریفد منو . زمانی کید ملیشید هیای مفسید  سیت بید 

تعرضا  شدید بر  و های مقدم چهیار آسییاب ز نید، میال  ا اللید آ نید  ر جرییان 

 رذیری ها  ر ن یجد انفجار یک ماین یک پای  و  را از  ست  ا . او پس از تیداوی 

 .ت آغاز منو  وباره بد  دم

هرذاه طالبان عنلیا  بزرگ تعرضی را بد هدف   ح کابل از راه تنگی ابریشی  بید 

راه اندا  ند، مال  ا اللد آ ند  ر پهلوی شهید مال بورجان هیزاران تین طالبیان را  ران 

عنلیا  رهربی می کر . طالبان پس از جنگهیای شیدید پای خیت کشیور را از چنگیال 

  کر نید و لیوای سیفید نجیا  بخیش را بید اه یزاز  رآور نید. تفنگساالران وحشی آزا

 ست راست مال  ا اللد آ نید  ر جنی  هیای  ی ح کابیل  ر نز یکیی مییدان هیوایی 

 واجد رواش بد شد  ز نی شد. اما او  ر هامن حال نیز  شنن را تعقیا منو  و بید 

 .سوی مناطق شاملی کابل ششکر ره و پل م کم و والیت کاپیسا حرکت کر 

میال ی، هرذیاه بیین امیار  اسیالمی و جیرنال عبیداملالک توا یق  ۱۹۹۷ ر سال 

صور  ذر ت، مال  ا اللید آ نید بیا هیزاران طالبیان و چنیدین تین  رمانیدهان امیار  

اسالمی از راه تونل سالن  بد سوی صفحا  شامل کشور حرکت کر . کاروان طالبیان 

ان جوانان رسشار بد عشق  ین و میهن بد شهر پلخنری والیت بغالن رسیده بو  کد هزار 

 ر ن یجد غدر تاریخی جرنال مالک بد شها   رسییدند. میال  ا اللید آ نید بیا ر قیای 

 و   ر پلخنری محارصه شد، هزاران مجاهدین امار  اسالمی با  طیرا  زییا ی رو 

قیی از برو بو ند. اما بزرذان امار  اسالمی بد ویژه مال  ا اللد آ ند و مال امییر  یان م 

تک یک و بصیر  کامیاب جها ی کار ذر  ند و ند تنها متیام مجاهیدین را از محیارصه 

شدید  شینن نجیا   ا نید، بلکید منیاطق زییا ی را  ر شیامل کشیور  ر سیلطد  یو  

 رآور ند. بزرذان امار  اسالمی  ران حالت بغرنج از یکسو میورال مجاهیدین را بلنید 
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ان های محلی و مر م منطقد  ید و باز یید منیو ه، نگد  اش ند و از سوی  یگر با قومند

اع ام  آن ها را بد  سیت آور نید. سیپس بید  عیو  و پشی یبانی  رمانیدهان محلیی بیر 

والیت قندوز حنلد منو ند و  وشبخ اند این والیت را بسیار بد آسانی  ی ح منیو ه آن 

نید کید مسیئولیت را بد حیی پایگاه محک  و قوی ان خاب منو ند. شهید مال  ا اللد آ 

ناامی مجاهدین را  ر قندوز بد  وش  اشت تا یکسال  ر برابر تعرضا  شدید  شینن 

 .مقاومت منو ،  ر حالیکد اکامال  طالبان تنها از راه هوایی توسو طیارا  منکن بو 

پس ازان شهید مال  ا اللد رهرب  ر عنلیا  های مخ ل  بامییان، تخیار و منیاطق 

 .اب و نجرابم سه  ذر تشامل کابل شبگرام، تگ

شهید الحاب مال  ا اللد آ ند از  رماندهان بسیار مهی  و میؤثر نایامی  ر مرحلید 

قیام و حاکنیت امار  اسالمی بو . او  لگی قوی  اشت و تقریبیا  ر متیام   وحیا  و 

جن  های مه   و ش و یا ر قایش سه   اش ند. او مد  زیا ی بید حییی قومنیدان 

یفیید انجییام  ا  و  ر راسیی ای   ییاع و حاکنیییت امییار  اسییالمی قییول ار وی کابییل ور

  تالشهای جدی منو .

هرذاه امریکا و م حدان آن بر ا غانس ان هجوم آور ند، شیهید میال  ا اللید آ نید 

 ر شامل کشور  ر برابر نیروهای صلیبی و مز وران شان بد شید  مقاومیت منیو . امیا 

و غالمان آن ها قیرار ذر یت، مجاهیدین  ر  هرذاه والیا  شامل  ر سلطد امریکایی ها

قندوز محارصه ماندند. شهید مال  ا اللد آ ند و سیائر مجاهیدین تیا مید  زییا ی  ر 

برابر مببار مان وحشیاند امریکایی ها و حنال  مز وران شان مقاومت منو نید. سیپس 

 انید پنیاه تن از ر قای  و   ر ولسوالی بلخ والیت بلخ  ر ییک  ۶مال  ا اللد آ ند با 

ذر ت و مد  یک و نی  ماه را  ران جا سپری کر . امریکیایی هیا و میز وران شیان بیا 

اس فا ه از هنید توانیایی شیان ن وانسی ند او را پییدا بکننید. میال  ا اللید آ نید از طرییق 

س یالیت  ر مصاحبد با بی بی سی ذفیت : الحندللید، مین سیاعت چهیار عرصی امیروز 

دهار رسیدم.  شننان  ین و مییهن بیا شینیدن ایین مصیاحبد صحیح و سا  بد والیت قن
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باور کر ند کد او از محارصه نجا  یا  د است. هامن بو  کد او با چند تین از هنوطنیان 

 .با احسا   و  از راه سالن  نخست بد کابل و از آنجا بد قندهار رسید

نید سیپری روز را  ر  ا ۱۵شهید مال  ا اللد پس ازینکد بید منطقید  یو  رسیید و 

کر ، ر قایش را  وباره منسج  و منا  منو  و حنال  چریکی، کنینی و تعرضی را بر 

 ضد نیروهای اشغالگر صلیبی و غالمان شان آغاز کر .

میال ی، مرحوم امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد با  ۲۰۰۲ روری  ۱۲بد تاریخ 

جها ی و تنای ، تجهییز   رمان ویژه  و  شورای  ه نفری را برای تشدید عنلیا  های

و اکامل مجاهدین ویژه اعالم منو . مال  ا اللد آ ند نیز عضو آن شوری بیو . او طبیق 

هدایت امیراملؤمنین، هزاران مجاهیدین را  ر هلننید، زابیل، ارزذیان و  یگیر والییا  

جنوبی منسج  و منا  منو  و حنال  مرذبار را بر عساکر اشغالگر و مز وران شیان بید 

  ندا ت.راه ا

شهید مال  ا اللد رهیرب بید  ورنالسیت مشیهور و هنکیار بیی بیی سیی رحیی  اللید 

یوسفزیی  ر مور  عنلیا  کامییاب منطقید  رهء نیور والییت قنیدهار مصیاحبد  ا . او 

تن اشغالگران و عساکر  ا لی کش د شدند.  ۶۰ذفت کد  ر یکی از جن  های بزرگ 

کد امریکایی ها با نیرو و قدر  بسیار بیزرگ بید شهید مال  ا اللد  ر پاسخ بد این سوال 

ا غانس ان آمده اند، آیا شام می توانید آن ها را از کشیور برانیید ؟ ذفیت : رو  هیا هی  

منی  واس ند از ا غانس ان بروند، اما هرذاه زمین  اغ شد چطور  رار کر نید، امریکیایی 

یرتی ما  ارب میی شیوند، ان ها نیز هنچون  یگر اشغالگران ناکام و روسیاه از کشور غ

  .شاء اللد

این مصاحبد قهرمان مال  ا اللد چنان کارذر متام شد کد ح ی قلا و ذهن کیرزی 

را تکان  ا . کرزیی بر بی بی سی  شنگین شد و با تقبییح نتی مصیاحبد میال  ا اللید 

 یو  اری بکننید. ایین « ترویسی ان»آ ند از رسیاند هیا  واسیت کید از نتی  ربهیای 

 بد مجاهدین را بسیار مورال بخشید.مصاح
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 شهادت :

 ۱۴الحاب مال  ا اللد آ ند پس از زندذی طوالنی جهیا ی و م عهدانید بید تیاریخ 

 ر روسی ای لیوی  -هجری قنیری  ۱۴۲۸ربیع الثانی  ۲۶مصا ف با  –میال ی  ۲۰۰۷می 

د  رویشان  ر مربوطا  ولسوالی ذرمسیر والیت هلنند  ر چاپد نیروهیای امریکیایی بی

 .شها   رسید

از مال  ا اللد آ ند چهار اوال  بد  نیا ماند. از  داونید تعیالی مسیئلت  اریی  کید 

 .بازماندذانش را از برکا  او بهره یاب ساز ، تا هامنند او مبارزین راه حق باشند

  : شخصیت و خاطره ها

.  الور، شهید مال  ا اللد آ ند از  رماندهان بسیار مع ند مرحوم امیراملؤمنین بو 

با عزم و صاحا ارا ه بزرگ و هنت واال بو  و  ر   وحا  تحریک اسالمی طالبیان و 

 .ا امد جها  و مقاومت  ر برابر امریکایی های م جاوز نقش اساسی  اشت

یکنت از ر قای او  ر مور   دمت و جدبد جها ی او می ذوید :  ر زمیان جهیا  

ب والیییت قنییدهار را از هییر طییرف شییوروی، یکبییار عسییاکر شییوروی ولسییوالی ارغنییدا

محارصه کر ند و  واس ند مراکز مجاهدین را از بین بربند. میال  ا اللید رهیرب کید متیام 

کلو آر  را بد تنهای  نییر کیر  و بیرای  ه  ۱۵۰روز را  ر جن  سپری کر ه بو ، شا 

 .ها تن مجاهدین نان آما ه منو 

ف محیارصه بیو  و  ر وضیعیت زمانیکد مال  ا اللد آ ند  ر قنیدوز از چهیار طیر 

بسیار  شوار قرار  اشت، ر قای او می ذویند کد اثیر تزلیزل و رساسیینگی  ر چهیره او 

 یده منی شید.  ر حالیکید حنیال  مسیعو ،  وسی   و  یگیران از هیر طیرف جرییان 

 اشت. او بسیار با م انت ر قای  و  را رهربی می کر  و بر ور  نورمال او  ر لحاا  

 .مجاهدن را مورال می  ا  شوار جن ، 

یک  ربنگار تلویزیون الجزیره کد مدتی را با شهید مال  ا اللد  ر هلننید سیپری 

کر ه است، می ذوید : مال  ا اللد آ ند شخ  بسیار م وکل بو  و از نیروهیای هیوایی 
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امریکا تر  نداشت. او  ر هلنند آزا اند ذشت و ذدار می کر  و  ر حالیکد از یک پا 

بو  مسا ت طوالنی را پیا ه طی می منو .  ر کیوه هیا چنیان راه میی ر یت کید معیوب 

ذامن منی شد او معیوب باشد.  ربنگار می ا زاید : یکبار از مال  ا اللد آ ند پرسییدم 

کد شام برای امریکایی ها بسیار مطلوب هس ید. اما باز ه  آزا انید ذشیت و ذیدار میی 

 یکایی منی ترسید؟کنید. آیا از سیاره های جاسوسی امر

مال  ا اللد آ ند ذفت : می  ان  سیاره های جاسوسی امریکیایی بیاالی ماسیت. 

اما باید بگوی  کد باالتر ازین سییاره هیا پرور ذیار قیا ر، حیا ل و نیارص میا نییز اسیت. 

پرور ذاری کد بر او ایامن  اری  و برای او جها  می کنیی . میا  یو  را بید انیدازه تیوان 

 اری ، اما نگهبان واقعی ما  داوند م عال است و ما برای شها    ر راه بتی نگد می 

  او هنواره حارض هس ی .
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی   - اهللرحمه  – اهللشهید مولوی محمود سیف ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -قاری سعید 

 

 یین و از نصوص و جریان تاریخی ثابت است کد  داوند م عال برای نگهداری 

مقاصد  لقت، هنواره  ر هر جا  ر هر عرص و هر ذوند اوضاع رجال مجاهید و مبیارز 

پیدا می کند، تا توسو آنیان  عالییت هیای   یاع و نتی  یین را تجدیید و حییا  تیازه 

 .بخشد

 ر جنوب غرب ا غانس ان، ریگس انی است کد از حدو  قندهار آغاز و تا جنیوب 

نیروز رسییده اسیت.  داونید م عیال جیوان م یدین، هلنند و ساحا  شاملی و غربی نی

برای جها  و  یدمت بید علی  و  -رحند اللد  -مجاهد و مبارزی را بد نام مولوی محنو  

 ین  رین ساحد ان خاب منو . شخصیت کد با نقش پر ا  خار  و  ند تنها ایین منطقید 

کیر ، بلکید  را بد سنگر شکست ناپدیر جها   ر برابیر امریکیایی هیای اشیغالگر تبیدیل

 رهن  ال زام بد تعل ، تعلی  و  ین را نیز بد میراث ذداشیت و از برکیت او، اکنیون ایین 

منطقد ند تنها بد  کر جها ی مجهز است بلکد چیراغ هیای میدار   ینیی نییز  ران جیا 

 .روشن است

بیائید، لحاد یی بد زندذی این ذیل اللید صیحرایی را نگیاه بکنیی  و از تیاریخ پیر 

 .جوان مجاهد و مبارز بهره و پند بگیری  ا  خار این

 : والدت و آموزش 

شهید مولوی محنو  پرس مال عبدالحنید نسالً از قبیلید شیاهوزیی قیوم بلیوچ،  ر 

مییال ی  ر روسی ای تپید نیا علی ولسیوالی ۱۹۷۲هجری قنری مصا ف بیا  ۱۳۹۲سال 

 .چخانسور والیت نینروز چش  بد جهان ذشو 
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سلسییلد  رسییخوانی را از  انیید و مسییجد  –د اللیید رحنیی –شییهید مولییوی محنییو  

روس ای  و  آغاز کر .  انوا ه او  ر زمان حاکنییت کنونیسیت هیا و پیس از ییورش 

شوروی ها بد ایران هجر  کر . مولیوی محنیو  چنید مید   ر زاهیدان، اییران  ر  

 واند و سپس بد پاکس ان ر ت و  ر مدرسد تجوید القرآن شکوی دم بد  ر  های  یو  

 .ا امد  ا 

مولوی محنو   ر یک جامعد علنی و جها ی بزرگ شد. اذر از یکسیو مشیغول 

تعل   ر مدار  مخ ل   یار هجر  بو ، از سوی  یگر چون جها  مسیلحاند  ر برابیر 

اس عامر کنونیس ی  ر ا غانس ان جریان  اشت، جدبد جها ی او نیز بیدار بو . بلکید  ر 

سال هیای جهیا  و مقاومیت  ر برابیر کنونیسیت هیا عنفوان جوانی  ر حالیکد آ رین 

 .بو ، عنال بد سنگرهای جها  ر ت و از جها  مسلحاند لد  بر 

شهید مولوی محنو   ر ایام نوجوانی  و سال پیش از سقوط ر ی   اکرت نجیا، 

نخس ین بار برای جها  بد والیت قندهار ر ت و  ر منطقد ارغس ان آن والییت  ر ییک 

موزش ناامی  ید و سپس  ر  امان، تخ د پل و اطراف شیهر قنیدهار معسکر جها ی آ 

 . ر معرکد های جها ی سه  ذر ت

پس از برذشت از جها ، او نخست بد منطقد مس ون  شبلوچس ان، پاکس انم ر ت 

و  ران جا بد  راذییری علیوم  ینیی پر ا یت. سیپس سیفر علنیی  یو  را  ر میدار  

تا اینکد تحریک اسیالمی طالبیان بیرای پاییان  ا ن  مخ ل  پاکس ان و ایران ا امد  ا ،

  وره هرب و مرب آغاز شد.

 : شرکت و خدمات در تحریک اسالمی طالبان 

زمانیکد طالبان مرکز والیت هرا  را   ح کر ند، مولوی محنو  نیز پس از میدتی 

ر با چند تن از ر قای  و  با طالبان یکجا شد. او چند مد   ر شیندند ماند و سیپس  

 .برب راهدار میدان هوایی قندهار مؤر  شد
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زمانیکد طالبان هند اطراف کابل را محارصه کر نید و  طیوط تعرضیی  ر منطقید 

چهار آسیاب قرار  اشت، مولوی محنو  بد اسا  رضور  جها ی با ر قیای  یو  بید 

 .چهار آسیاب ر ت و  ران جا شامل  لگی مجاهد نامدار شهید مال  ا اللد آ ند شد

د مولیوی محنیو  تحیت قییا   شیهید میال  ا اللید آ نید  یدما  شیایان شهی

جها ی انجام  ا . هرذاه بد تانکیس هیای مسیلکی رضور  پییدا شید او بیا شیامری از 

مجاهدین بد هرا  ر ت و  ر آنجا کور  رانندذی تانک و اس عامل سال  هیای ثقییل 

جنلد مجاهدین بو  کد از را آمو ت. سپس بد کابل برذشت و  ر اثنای   ح کابل او از 

 .اس قامت ریشخور  ا ل پای خت کشور شدند

او پس از   ح کابیل چنید مید   ر  طیوط جنگیی شیامل کابیل مانید و سیپس 

تصنی  بد تکنیل آموزش های  ینیی  یو  ذر یت و سیفر علنیی اش را بیار  یگیر  ر 

صییت هجری قنری از شخ ۱۴۱۸مدار  مخ ل  پاکس ان و ایران بد پیش بر .  ر سال 

 -رحنید اللید  -معروف علنی و روحانی اهل سنت اییران موالنیا محنید عنیر رسبیازی 

 یضیییاب شیید و مییدارب مروجیید تعلیییام  رشعییی را  ر جامعیید سییعدید شصییا ق آبییا ، 

 .پاکس انم بد پایان رساند و  س ار  ضیلت را بد رس منو 

حیوم سپس برای  دما  جها ی بد ا غانس ان برذشت و بد هدایت و تصیویا مر 

امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد مسئول  لگی مجاهدین بلوچ مقیرر شید و  عالییت 

جها ی  و  را  ر چوکیا   لگیی مسی قل آغیاز منیو . بعضیی ر قیای او  ر کابیل و 

شامری ه   ر والیت تخار مشغول  دمت بو ند. آن زمان مولوی محنو  چند مید  

فد منو . اما ر قای جها ی او  ران قطعید بد حیی ولسوال میوند شقندهارم نیز ایفای وری

 اصی بسیج شده بو ند کد بد  رمان مرحوم امیراملؤمنین از چهار  لگی بزرگ تشکیل 

یا  د بو  و  ر باالحصار کابل مرکز  اشت و  ر محاذهای مخ ل  کشیور  یدمت میی 

 .کر 
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تن مجاهدین  لگی شهید مولیوی محنیو  کید  ۱۲۰پس از تهاج  امریکایی ها،  

سئولیت شان بدوش حا ل غالم اللد بو   ر جبها  تخار بیا هیزاران مجاهیدین  یگیر م

تن آنان از سوی ملیشد های  وسی    ر کان یرنهیا بید شیها    ۴۰یکجا زندانی شدند و 

از  -رحنید اللید  –رسیدند و م باقی شان بد تالش ها و مصارف هنگفت مولوی محنیو  

 .زندان آزا  شدند

 :  اشغال آغاز جهاد در برابر

پس از سقوط کابل، مولوی محنو  صاحا با چند تن از ر قا و اسیلحد  یو  بید 

منطقد رسحدی برامچد  ر مربوطا  ولسوالی  یشوی والیت هلنند ر  ند. او قبال ییک 

معسکر  ر منطقد کوهس انی آن منطقد سا  د بو . اما چند روز پیش از سقوط قنیدهار، 

ن معسیکر حنلید کر نید و نخسی ین  رذییری شیدید بیا امریکایی ها و اجیران شان بر آ 

اشییغالگران  ران منطقیید رخ  ا  و  ر ن یجیید یییک تانییک  شیینن از بییین ر ییت. سییپس 

تین مجاهیدین را بید شیها    ۳۲امریکایی ها آن منطقد را بد شید  مببیاران کر نید و 

رساندند. مولوی محنو  صاحا پس ازان یک مرکز جها ی  ر کوه مشکانی سا ت. 

این بار  و  را برای جن  چریکی آما ه کر . بناًء سیال  هیای  یو  را محفیوع و اما 

 .ر قا را م فرق سا ت، تا هدف مببار مان  شنن قرار نگیرند

پس از چند ماه، مولوی محنو  صاحا ر قای پیشین جها ی  و  و شیامری از 

وره بکنید. علامی کرام را جنع منو ، تا  ر مور  آغیاز جهیا  و مقاومیت بیا آن هیا مشی

مولوی عبدالعزیز جها یار می ذوید : شهید مولوی صیاحا  ر آن مجلیس ذفیت : میا 

ناام اسالمی  اش ی  کد با قربانی های زیا ی سا  د بو ی ، اما صلیبی ها آمدند و نایام 

ما را از بین بر ند،  شنن از هر لحاع بسیار قوی است و میا و شیام چییزی نیداری .  ر 

اید بکنی . آیا با هنین  س ان  الی بد جها  آغاز بکنی  و یا آرام چنین وضعیت ما چد ب

 بنشینی  ؟
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بعضی ها ذف ند : ما از جها  منکر نیس ی ، اما می بینی  کد امریکایی ها بسیار قوی 

هس ند،  ر زمین و هوا  ست باال  ارند و اذر  ر مقابل شان کسی جزوی تیرین حرکیت 

 .می کند از بین می برند

حا  ر جواب آن ها ذفیت : پیس شیام  لیلیی را از قیرآن و احا ییی مولوی صا

تالش بکنید کد ما را از جها  معدور بداند، تا بد  اند ها و مدرسد های  و  برذیر ی  و 

 .تحت سیطره امریکایی ها زندذی  و  را آرام پیش بربی 

اهل مجلس با شنیدن این حرف ها  اموش شدند. اندکی پس تیر شیهید مولیوی 

  سکو  را شکست و ذفیت : یقیین  ارم کید از نگیاه رشعیی تیوجیهی نیداری . محنو 

جها   ر برابر کفار  رض شده اسا. من با  ست  الی بد ا ای ایین  ریضید میی پیر ازم. 

باکی ندار  اذر بدست  شنن کش د شوی ،  ست و پاهای ما بریده شیو  و ییا محبیو  

وئی  کد میا بیرای انجیام  ریضید تیو عیزم شوی ، تا نز  پرور ذار واقعا معدور باشی  و بگ

 .کر ی ، اما  رین راس ا شهید یا معیوب شدی 

مولوی محنو  صاحا پس از قناعت  ا ن اهل مجلس، مشغول آما ه ذی بیرای 

هجیری قنیری  ۱۴۲۴حنال  تعرضی  ر برابر  شینن شید.  ر اوائیل میاه ذی الحجید 

شوی هلنند بر یک مرکز مهی  نخس ین عنلیا  ناامی را  ر منطقد چوتوی ولسوالی  ی

 .اجیران انجام  ا 

حاجی رضار کد  ران عنلیا  سه  ذر  د بو ، می ذوید : عساکر زییا ی  شینن 

بد رسکر ذی قومنیدان اییوب  ر چوتیو مسی قر بو نید و چنید پوسی د و مراکیز  اشی ند. 

 مجاهدین نخست بر یک مرکز آن ها حنلد کر ند، پهره  ار را با رضبید چیاقو کشی ند و

 ا ل مرکز شدند. اما عساکر  شنن از مرکز ر  د بو ند. مجاهدین بعضیی چیزهیا را بید 

غنینت ذر  ند. بید تعقییا آن،  ر نز یکیی بیازار چوتیو  رذییری رخ  ا  و بید شینول 

 .عسکر کش د و اموال شان غنینت شد ۷قومندان ایوب ماما 

 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

264 

 : ادامه دعوت و عملیات های جهادی 

ر پهلیوی عنلییا  هیای جهیا ی برنامید  عیوتی را نییز مولوی محنو  آن زمان  

تعقیا می منو . نز  علامی کرام و بزرذان قومی و قبیلوی می ر ت و آن ها را بد جها  

 عو  می کر . بعضی آن ها حامیت جانی یا میالی میی کر نید و بعضیی شیان وعیده 

قومی قبیلد هنکاری می  ا ند. از آن جنلد، کارنامد تاریخی حاجی غریا شاه، بزرگ 

محند حسنی شبلوچ هام قابل یا آوری است، کد  ران اوضاع ناذوار و آزمونی بد شیهید 

مولوی محنو  ذفت : جها  تنها بر شام  رض نیست، ما ه  مسلامن هس ی  و بر میا هی  

 رض است. شام جها  را آغاز بکنید. ما با جان و میال و ح یی قربیانی زنیان و  رزنیدان 

 .ه می شوی  و  با شام ایس ا 

مییال ی  ۲۰۰۳مجاهدین بد رسکر ذیی مولیوی محنیو  صیاحا از نصی  سیال 

سلسلد حنال  بر  شنن را  ر جنوب هلنند آغاز کر ند. مولیوی محنیو  صیاحا تیا 

میال ی ایین حنیال  را  رمانیدهی میی کیر . او  ر  ۲۰۰۷هنگام شها    و   ر سال 

و مسیئول جهیا ی والییت این مد  بد حیی عضو کنیسییون نایامی امیار  اسیالمی 

 .نینروز نیز ایفای وریفد منو 

مجاهییدین  ر اییین میید  عنلیییا  هییای زیییا ی را بیید رسکر ذییی شییهید مولییوی 

محنو  انجام  ا ند. مثال ؛ حنال  مکرر بیر مرکیز ولسیوالی  یشیو، حنیال  پییه  بیر 

پوس د ها، مراکز و قطارهیای  شینن  ر مربوطیا  مارجید و  انشیین، حنلید بیر مرکیز 

نن  ر منطقد سفار ولسوالی ذرمسییر، هنچنیان اعیزام ر قیای جهیا ی بید ولسیوالی  ش

پنجوایی والیت قندهار و مناطق مخ ل  والیت نینروز برای انجام  هی عنلیا  هیای 

 .مشرتک

آن زمان، مرکز جها ی مولوی محنیو  صیاحا  ر کیوه مشیکانی برامچید بیو  و 

 وشیا وش مجاهیدین آن والییا   ر  ر قای او  ر مربوطا  هلنند، نینروز و قنیدهار

عنلیا  های جها ی سه  می ذر  ند. او برای تیدریا مجاهیدین  ر برامچید معسیکر 
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نیز سا  د بو .  ر آن مرکز بر عیالوه از اعیدا  جهیا ی،  ر  هیای رینیو  سیازی و 

 یگر تخنیک های ناامی نیز تعلی   ا ه می شد. این معسکر هنوز ه  با تغییر موقعییت 

 .ر  و  دما  جها ی انجام می  هدوجو   ا

 ر آن مرحلد جها ی، یکبار مراکز ولسوالی های  یشو و  انشیین نییز  ی ح شید. 

چونکد منطقد مه  برامچد کامال  ر کنرتل مجاهدین بو ، قوای بیزرگ  شینن  ر سیال 

میال ی بد سوی برامچد حرکیت کیر ، امیا مجاهیدین  ر منطقید ساسیولی کنیین  ۲۰۰۶

 .زیا ی عساکر  شنن را کش ند نشس ند و تعدا 

عبدالرحامن جان، قومندان امنید هلنند برای تال یی آن شکسیت و ان قیال اجسیا  

عساکر  و  با قوه بزرذی بد برامچد آمد. اما مولوی محنو  شامره مخابره او را پیدا کر  

د و هشدار  ا  کد اذر تا  ر ا از منطقد بیرون نشو ، بیا حنلید ای رو بیرو  واهید شید کی

شکسییت قبلییی را  رامییوش بکنیید. عبییدالرحنن جییان بییا اییین هشییدار، متییام عسییاکر و 

تشکیال   و  را  ر هیامن شیا از برامچید بییرون کشیید و ولسیوالی  یشیو کیامال  ر 

سلطد مجاهدین  رآمد و تا هنوز بدست مجاهدین است. سپس امریکایی ها  و بار  ر 

د و هر بار از سوی مجاهیدین بیا تلفیا  نییز بازار برامچد چاپد ز ند، بازار را ویران کر ن

 .رو برو شدند. اما  شنن ن وانست قرارذاه ثابت  رین منطقد بساز 

بر عالوه از  دما  جها ی  ر هلنند، مولوی محنو  چونکد مسئولیت جهیا ی 

والیت نینروز را نیز بدوش  اشت آنجا نییز  یدما  بیزرگ جهیا ی انجیام  ا . او  ر 

ر  یو  را بید منیاطق مخ لی  آن والییت  رسی ا ، تیا پییام جهیا  و اب دا ر قای  عیوتگ

مقاومت را بد علامی کرام، شخصیت های با نفوذ و مجاهدین کید  ر  انید هیای شیان 

نشس د اند برسانند. سپس تشکیال  ناامی سا ت و سلسلد حنال  را بیر ضید  شینن 

شیدن قومنیدان امنیید و آغاز کر . از آن جنلد، می توان از   ح ولسیوالی  الرام، کشی د 

 .آتش ز ن کنی هندوها یا  کر 
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 :  شهادت

میال ی سال مه  عنلیا  ها و   وحا  جها ی شنر ه میی شیو . مولیوی  ۲۰۰۷

محنو  میی  واسیت تشیکیال  جهیا ی را از مرکیز  یو  برامچید تیا والییت نینیروز 

انی جیام ی الثی ۲۳مییال ی مصیا ف بیا  ۲۰۰۷جون  ۸ذسرتش بدهد. او بد روز جنعد 

هجری قنری  ر منطقد جوکی ولسوالی  یشو  ا ل یک جنگل مشغول ترتییا  ۱۴۲۸

جها ی بو  کد امریکایی ها چاپد ز ند و بید شید  مببیاران کر نید.  ر ن یجید مولیوی 

تن از ر قای  و  بد شیها   رسییدند. مجاهید ورزییده مولیوی  ۹محنو  سی  اللد با 

 .محی الدین صاحا نیز شامل شهدا بو 

 ر قربسی ان مشیهور شیهدای  –رحنه  اللد  –مولوی محنو  و  یگر شهدا شهید 

  .برامچد  ر مربوطا  ولسوالی  یشو بخاک سپر ه شدند

 : خاطره های چندی در مورد زندگی و شخصیت شهید مولوی محمود رح 

شهید مولوی محنو   ارای مزایای  اصی بو .  داوند م عیال او را بیر عیالوه از 

، جرا  و شجاعت بید  صیلت هیای تقیوی،  یانیت و ا یالص نییز عل ، عزم جها ی

 آراس د بو .

مولوی عبدالعزیز انصاری می ذوید : مولوی صاحا با بیت املال بسییار اح ییاط 

می کر  و بیت املال را بدون رضور  های جها ی هیچگاه بد حیوائج شخصیی  یرب 

ر میالی  یو  مقیرر کیر ه منی کر . زمانیکد  ر قندهار وریفد  اشت بنده را مسئول امیو 

بو . هرذاه با ر قا برای  ریداری بد بازار می ر  ی ، ر قا تقاضای میوه و متیوبا  میی 

کر ند، از مولوی صاحا پرسیدم کد آیا چنین چیزهای بیرای ر قیا از پیول بییت املیال 

 ریده می توان  ؟ مولوی صاحا ذفت ؛ چون ایشان مجاهدین اند و پول ه  ندارنید، 

ی می  واهی اجازه می  ه . اما تقوی اینست کد  ر چنین موار  اذرچد اندکی اذر   و 

 .ه  باشد، باید پول بیت املال  رب نشو 
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حا ل غالم اللد صاحا می ذوید : زمانیکید شیهید مولیوی محنیو   ر ولسیوالی 

میوند ولسوال بو ، یکروز قاری ایوب صاحا، یکنت از ر قای آن منطقید میا را مهیامن 

وی محنو  صاحا بد آنانی کد بد  و جها ی ر  نیی بو نید ذفیت ؛ شیام بید کر . مول

مهامنی بروید. زیرا شام  ر ا یا پس  ر ا ازین جا می روید، من حاک  این منطقد هسی   

و میزبان نیز از اهالی این منطقد است، مناسا منی  ان  کد  ر مهامنی او رشکت بکن . 

باید هر  و جانا بیرای مین برابیر باشیند و میور   تا  ر ا اذر با کسی  عوای  اش د باشد

 .منت کسی قرار نگیرم

حاجی رضار می ذوید : ویژذی بزرگ شهید مولوی صاحا ا الص و محبت او 

با مجاهدین بو . او با هر مجاهد و هر کسی چنان بر ور  می کیر  ذوییا بیشیرت از هنید 

بییت املیال  یو  اری میی  با او محبت  اش د باشد، بسیار عابد بو ، از  رب بیی جیای

کر ، با  نیا و م اع  نیا شوقی نداشت،  ر قلا هر آن کسی کد با او  یده بو  جا  اشیت 

  .و این نشاند بزرگ قبولیت او بو 

مولوی  الد صاحا می ذوید : شیهید مولیوی محنیو  چنانکید بید حییی ییک 

طید هنیشیگی مجاهد برجس د و ورزیده شهر   اشت، با عل ، علیام و میدار  نییز راب

 اشت، او مر م زیا ی را بد عل  و تاسیس مدار  تشویق کر  و بد علیام و طلبیا بسییار 

 .احرتام  اشت

 ر امور رشعی و ثالی ذری بسیار مح اط و پایبند رشیعیت بیو . یکیروز بیا ییک 

عا  منطقد رو برو شد و او را بسیار احرتام کر . آن عا   ین ییک مشیت مییوه محلیی 

را  ار م را از جیا  یو  کشیید و بیرای مولیوی صیاحا  ا . سیپس  یی شکد شنی نام 

الفور بد  عوی و سفارشگری رشوع کر . مولوی صاحا بد حیرف هیای او ذیوش  ا ، 

اما هرذاه او ر صت شد آن یک  انید ای را کید  ر  هین اندا  ید بیو  از  هین بییرون 

 عیوای  ار  و مین  اندا ت. م باقی  اند ها را بد مجاهیدین  ا  و ذفیت : ایین شیخ 
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بحیی مسئول باید اح یاط بکن  کد از او چیزی نخورم، شام کد مجاهدین عا ی هس ید 

 .و با چنین قضایا کاری ندارید، برای شام باکی ندارید کد بخورید

قاری هارون الرشید میی ذویید : آن زمیان  ر شیعبد حفیل مدرسید بحرالعلیوم  ر 

مولوی صاحا مشغول امور جها ی بو ، ذیاهی منطقد تینور چای، برامچد اس ا  بو م، 

مخفیاند بد مدرسد می آمد و چند لحاد  ر مدرسد می ماند. مولوی صیاحا شخصییت 

مع دل، صاحا ا الق عالی، م واضع و حاک  بر نفس  و  بو .  و  اطره کوچکی را 

 .کد بد چش   و  مشاهده کر ه ام و بیانگر کامل شخصیت اوست، ذکر می کن 

سد بو  و باش  اش ی .  ر یک اوطاق غالف یک بالشت کنیی چیرک ما  ر مدر 

ذر  د بو . یکروز مولوی صاحا بد هامن اوطاق آمده بو ، غالف بالشت را کشییده بید 

جای آب ر  د بو ، آن را شس د با  س ان  یو  بید آ  یاب ذر  ید بیو  تیا  شیک شیو . 

 . مسئولیت بیزرگ و هرذاه م وجد شدم، ر    و غالف را از  ست مولوی صاحا ذر  

 .مهامن بو ن، ن وانس د بو  او را از  دمت مدرسد و اهل مدرسد باز  ار 

روز  یگر  ر حالیکد مولوی صاحا بد حییی مهیامن  ر مدرسید مقیی  بیو ، میا 

ذوسفندی را  ر مدرسد کش ی ، جگر ذوسیفند را کبیاب کیر ی  و بید مولیوی صیاحا 

ی مین آور یید و ییا بیرای  یگیر اسی ا ان و بر ی . مولوی صاحا پرسید ؛ آیا تنهیا بیرا

طلبای مدرسد ه  رسیده است. ذف ی  : تنها برای شیام آمیا ه کیر ی . مولیوی صیاحا 

ذفت : این را برای اس ا اران و شاذر ان مدرسد بربید، آن ها نیز مانند مین انسیان انید و 

را بیاورید کید  اش ها و  واهشا   ارند. من هیچ برتری بر آن ها ندارم. برای من غدایی

 .متام طلبا و ر قا می  ورند

از این  انس د می شو  کد او چد اندازه بر نفس  یو  کنیرتل  اشیت و  واهشیا  

 .طبعی را زیرپا کر ه بو . این رمز بزرگ مو قیت و کامل شخصیت او بو 

پس از شها   مولوی محنو  سی  اللد رحند اللد، مولیوی عبدالرشیید صیاحا 

  های جها ی جانشین او مقرر شد.برای پیشرب  کار 
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی نویسنده تواان  ن

 - اهللرحمه  –د مال محمد حسین مستسعد شهی 
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

 داوند م عال  ر هر زمان برای   اع، اشاعت و  دمت  ین اسالم کسانی را پییدا 

و صالحیت های عالی بو ه اند. اذر  ر عرصید شنشییر و  کر ه است کد  ارای اس عدا 

سنان مر ان  الور و رزم آور آ ریده است، آسامن عل  و ا ب را بد عاملان، شیاعران و 

 . نویسندذان  ر شان سا  د است

اما کنرت  یده می شو  کد یک مبارز راه حق هنزمان بید اسی عدا  قلی  و شنشییر 

  شنشیر زن. بیائیید بیا  اسی ان زنیدذی ییک مجاهید آراس د باشد، ه  قلنزن باشد و ه

راس ین راه حق آشنا شوی  کد ند تنها  ر عرصد هیای علی ، سیاسیت و جهیا   ر شیید 

بلکد پرور ذار توانایی نویسندذی را نیز برای او ارزانی منو ه بو . او  ر هند این عرصد 

 . ها  دما  ارزشنند و ذران بها انجام  ا 

 :  شناخت اجمالی

ال محند حسین مس سعد  رزند مرحوم مولیوی  ییض الحیق آ نیدزا ه و نواسید م

مییال ی  ر  ۱۹۷۳مصیا ف بیا  -هجری قنیری  ۱۳۹۳مرحوم مال محند رستور  ر سال 

روس ای نسوز  ر مربوطا  ولسوالی شنلزوی والیت زابیل چشی  بید ایین  نییای  یانی 

 . ذشو 
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یلت بیو . بابیا کیالن او  انوا ه شهید مس سعد از ذدش د هیا صیاحا علی  و  ضی

مرحوم مال عبدالرحنن نام عا  و صو ی بزرگ بو . ذف د می شیو  کید او چنیدین بیار 

پیا ه بد حج بیت اللد رشی  ر  د بیو  و  ر یکیی ازان سیفرها و یا  نییز کیر . مرحیوم 

مولوی  یض الحق آ ندزا ه مرید و شاذر  حرض  نوراملشیایخ شقلعید جیوا ، کابیلم 

چنین  انوا ه علنی و روحانی بد  نیا آمد و پرورش یا ت. لهدا عشیق  بو . مس سعد  ر

با  ین و علوم  ین  ر  ون او موب می ز . او بد مانند یک مسلامن راس ین و جرامتنید 

 . تا هنگام شها   م عهداند زندذی کر 

 :  تحصیالت دینی و عصری

نید آغیاز کیر . او شهید مس سعد  ر  های اب دایی را نز  پدر بزرذوار  و   ر  ا

هنوز طفل بو  کد کو تای ثور رخ  ا  و بد تعقیا آن شوروی هیا بیر ا غانسی ان هجیوم 

آور ند و جها  مسلحاند آغاز شد.  انوا ه شهید مس سعد نیز از منطقید  یو  بید ایالیت 

بلوچس ان، پاکس ان هجر  کر  و  ر کنی مهاجرین مسل  باغ سیکونت ذزیید. شیهید 

آموزشهای اب دایی  ینی و هنزمان بد  راذیری علوم عرصیی ا امید مس سعد  ران جا بد 

 ا . ک اب های رصف، نحو،  قد، عقائد، منطق و  یگر  نون را  واند. سیپس  ر سیال 

میال ی بد شهر کوی د، مرکز بلوچس ان ر ت و  ران جا شامل لیسید اسیالمید شید.  ۱۹۸۸

بییا  کیالج موسیی  یان  ا لید پس از چهار سال ازان لیسد  ارغ شد و  ر  انشکده ا 

 ذر ت و  و سال  ران جا بد تحصیال   و   وام  ا .

شهید مس سعد هنزمان با علیوم عرصیی علیوم  ینیی را نییز تعقییا میی منیو . او 

 ر  های  ینی را  ر مدرسد شالدره، تجوید القرآن و  یگر مدار  تیا  رجید تکنییل 

مطالعید ک یا و مجیال  غییر  واند. شهید مس سیعد  ر پهلیوی تحصییال  رسینی بیا 

نصابی نیز بسیار عالقد  اشت. او بد مطالعد آزا  ، نویسندذی و شعرذویی  و  ا امد  ا  

 . و اس عدا  مخفی او بد زو ی منایان شد
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اس عدا  عالی، سخ کوشی و عرق رییزی شیهید مس سیعد را ازیین هی  میی تیوان 

  با زبیان هیای  ارسیی، عربیی،  رک کر  کد او بر عالوه از زبان ما ری اش کد پش و بو 

 . ار و و انگلیسی نیز آشنایی  اشت و  ر بعضی این زبان ها شعر و نرث نیز می نوشت

 :  یکجا شدن با تحریک اسالمی طالبان

 ۱۹۹۴مصیا ف بیا  – ورشییدی  ۱۳۷۳هرذاه تحریک اسیالمی طالبیان  ر سیال 

آغیاز شید، میال محنید  برای محو رش و  سا  و پایان  ا ن  وره هیرب و میرب -میال ی 

حسین مس سعد آموزش های  ینی و عرصی  و  را کد تقریبا  ر حیال تکنییل بیو  نیا 

 متام ذداشت و با طالبان یکجا شد.

او  ر روزهای اب دایی تحریک بر عالوه از  یگیر  یدما  جهیا ی و ا اری،  ر 

 عالیت  بخش مطبوعا  نیز  دمت می کر . روزنامد طلوع ا غان کد از مد  زیا ی از

مانده بو  هنزمان با قیام تحرییک اسیالمی طالبیان  وبیاره بید چیاپ آغیاز کیر . شیهید 

مس سعد نیز  ران جا  ر کنار  یگر نویسندذان  دمت می کر  و اشعار و مقیاال  را از 

 . طریق صفحا  آن روزنامد وزین و تاریخی بد هنوطنان  و  تقدی  می کر 

وم عالیقدر امیر املیؤمنین میال محنید عنیر مؤسس امار  اسالمی ا غانس ان مرح

مجاهد با  رک  شخصیت و اس عدا  عالی مال محند حسین مس سیعد، او را وریفید  ا  

تاریخ امار  اسالمی ا غانس ان را بنویسد. مرحوم امییر املیؤمنین بیرای شیهید مس سیعد 

ن  ا  کید مک وب م حد املال  ا  و از طریق آن هند مقاما  و منسوبین امار  را  رمیا

با شهید مس سعد  ر میور  جنعیآوری معلومیا  تیاریخی هنکیاری بکننید، تیا تیاریخ 

 . امار  اسالمی بد ذوند کامل و با معیار بلند نوش د شو 

شهید مس سعد  رین راس ا بسیار سعی و تالش منو ، مصاحبد های زییا ی انجیام 

رق ز  تیا ب وانید شاز  ا  و معلوما  زیا ی را جنعآوری کیر ، ک یاب هیای زییا ی را و 

 ال ت راشده تا امار  اسالمیم یک تاریخ مع رب  ر مور  ناام اسالمی مرتا بکنید و 

نقش کلیدی و  دما  برجس د شاذر ان علوم  ینی  ر تاسیس امار  اسالمی را بیرای 
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جهانیان بد منایش بگدار . او یک بخش ک اب را کد اکنون بد چاپ هی  رسییده اسیت 

ا  صاص  ا . نبش د های زییا ی  -رحند اللد  -ی امام اعا  ابوحنیفد برای بررسی زندذ

 . او تا هنوز مرتا و آما ه چاپ نشده است

 : و ا   مختل  در امارت اسالمی افغانستان 

مال محند حسین مس سعد پس از  ی ح کابیل  ر نخسی ین کابینید امیار  اسیالمی 

یی کد مرکز بررسی های علنیی بحیی رئیس اکا می علوم ان خاب شد. مسئولیت ا اره 

و اکا میک بو  موا ق ذوق و اس عدا  شهید مس سعد بو . او  ران جا با کامل ا یالص 

 . و روحید عالی  دما  علنی و تحقیقاتی انجام  ا 

 ر  وران مسئولیت او سینینارهای مخ ل   ر اکا می علیوم  ائیر ذر یید. شیهید 

  ارزشنند  یو  را  ران سیینینارها تقیدی  مس سعد نیز  ر زمره  یگر نویسندذان مقاال 

می کر . شهید مس سعد  ر زمان مسئولیت اکا می علوم با مؤر ان و نویسندذان نامدار 

کشور هنچون پوهاند رشا ، محند ابراهی  عطایی و  یگران معر ت پییدا کیر  و بیا آن 

شیهید ها برنامد های مشرتک  اشت. ر اقت این محققیین نامیدار رر ییت و صیالحیت 

 . مس سعد را بیشرت رشد  ا  و ذ یره علنی و معلوماتی او غنی تر شد

سپس شهید مس سعد  ر تشکیال  امار  اسالمی بید حییی معیاون اول ریاسیت 

بزرگ ا اره امور ان خاب شید. او  ران جیا نییز  یدما  ارزشینند انجیام  ا . مس سیعد 

ایی هییا و سییقوط صییاحا سییپس معییاون وزار  مالییید مقییرر شیید و تییا تهییاج  امریکیی

 . حاکنیت امار  اسالمی مشغول این وریفد بو 

اما او  ر متام این مد  بد حیی یک شاعر و نویسنده مب کر  دما  مطبوعیاتی 

و  رهنگی نیز انجام می  ا . مقاال  و اشعار ذران بهای او هنواره  ر روزنامد ها، مجلید 

او چون بد طرز زیبای ا بیی و  ها و جرائد امار  اسالمی بد چاپ می رسید. نوش د های

 . مح وای غنی آراس د می بو ،  ر مطبوعا  امار  جایگاه  اصی  اشت
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میال محنید حسیین  : جهاد مسلحانه و مبارزه قلمی در برابر اشغال کشرور 

مس سعد پس از تهاج  امریکایی های اشغالگر با تعدا  زییا ی از مجاهیدین بید جهیا  

رزه قلنیی پر ا یت. او  ر راسی ای اسی قالل و آزا ی مسلحاند و  ر پهلیوی آن بید مبیا

 واهی بیر عیالوه از مسیاعی  یگیر، بیا  و تین از ر قیای  یو  طیر  رییزی حنیال  

اس شییها ی بییر مراکییز امریکییایی هییا را آغییاز کییر . او چنییدین حنییال  اس شییها ی را 

رسپرس ی منو  و  شنن را با تلفیا  سینگین  چیار سیا ت. شیهید مس سیعد بیا اینکید 

اع مساعد نبو  بد مناطق مخ ل  کشور سفر میی منیو ، عنلییا  هیای جهیا ی را اوض

طراحی می کر  و مر م را بید قییام علیید امریکیا  عیو  میی  ا .  ر هیامن سیال هیای 

آغازین اشغال  ر حالیکد زبان و قل  مطبوعا   ر برابر امریکایی ها ذن  بو  و بیشرت 

ه می ذر  ند، شهید مس سیعد بیا چنید تین از نویسندذان کشور از  الرهای امریکایی بهر 

نویسندذان با احسا  هر یک مال عبدالرحی  ثاقا، مرحوم انجیرن عبداللید ذیل رییان، 

عبدالحی مطننئ، مال رس ار محند شکیا و... مجلد ای را بید نیام عیزم آغیاز کر نید و 

  ند.ازین طریق صدای قیام و جها  مسلحاند  ر برابر امریکای طاغو  را بلند کر 

بعدا هرذاه آن مجلد بد سبا مساعد منو ن اوضاع بند شید و بعضیی مسیئولین آن 

ذر  ار شدند، شهید مس سعد مجلد  یگری را بد نام توکل آغاز کر . بیشیرت نوشی د هیای 

از  و  مس سعد می بو ، اما بد نام های مس سعار بد نت می رسید. آن نویسینده « توکل»

 ۲۲هجیری قنیری مصیا ف بیا  ۱۴۲۸رجیا  ۹ره بد تاریخ توانا و مجاهد شیر  ل باال 

میال ی  ر روس ای ابازو  ر مربوطا  ولسوالی شینلزوی والییت زابیل  ۲۰۰۷جوالیی 

 ر رویارویی با امریکایی ها با  واز ه تن مجاهدین یکجا بد شها   رسید. انا للد و انیا 

 . الید راجعون

 :  شهید مستسعد، شخصیت و فن

ین مس سعد شخصییت میدبر و صیاحا آرمیان عیالی،  کیر شهید مال محند حس

روشن، عزم م ین، اس عدا   وق العا ه و مطالعید وسییع بیو . بیا زبیان هیای پشی و،  ری، 
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عربی، ار و و انگلیسی آشینا بیو .  ر علیوم  ینیی و عرصیی مهیار   اشیت و میؤرخ، 

قا ید هیای آزا  مصن ، تحلیلگر و شاعر توانا نیز بو . او  ر قالا های ذوناذون شعر و 

می نوشت. مقاال  سیاسی، تاریخی و اج امعی و پارچد های ا بی و طنیزی و  اسی ان 

های کوتاه نیز می نوشت.  ر بخش تصنی  و تالی  می توان از چندین آثیار مطبوعید 

 . و غیر مطبوعد او نام بر 

 : آثار مطبوعه 

 ړ وند  امام اعا  ابوحنیفد رحند اللد    ونداند بیالبیل ا : ۱

   سنګر طالبد مبارکی بد  رځ  : ۲

  «   تو و وینو حامم ا غانس ان شو»  یباچد و اضا د  بر ک اب عالمد رشا    : ۳

 : آثار غیر مطبوعه

 طالبان پد ا غانس ان کی لد راشده  ال  د تر اسالمی امارتد : ۱

 اسالمی  ال ت : ۲

 اصحاب صفد : ۳

  وندی  اطری : ۴

 اینساسالم او نوی س : ۵

 مقاال  م فرقد : ۶

 لنډی کیسی : ۷

 مجنوعد شعری : ۸

اشعار مال محند حسین مس سعد طرز منفر  و  اصی  ار  کد پر از سیوز و ذیداز 

اسیت و مخاطیا را  ر حصیار  یو  میی ذییر . زمزمید هیای  لنشیین اشیعار او بخیش 

 ین شا  راموش ناشدنی اشعار جها ی و انقالبی است کد  بسیار  اطره های تلِخ نخس

  و روزهای تهاج  امریکا  ران نهف د است.
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 - اهللرحمه  –اد اقری فیض محمد سج شهید زندگی انمه ایمان رپور 
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

شهید قاری  یض محند سجا  پرس اییامن  ا  و نواسید میال عبیدالوهاب  ر سیال 

ر روس ای مالید  ر مربوطا  ولسیوالی میال ی  ۱۹۶۵هجری قنری مصا ف با  ۱۳۸۵

 . تخ د پل والیت قندهار بد  نیا آمد

او از  ور سیالی  ر  ییدمت پیدر و مییا ر قییرار ذر یت و  ر  هقییانی و مالییداری 

پدرش را کنک می کر . هرذاه کنی بیزرگ شید  ر  هیای  ینیی را  ر زا ذیاه  یو  

ا غانس ان و پاکس ان سیفر آغاز کر  و سپس برای  راذیری علوم  ینی بد مناطق مخ ل  

 . کر 

شهید قاری سجا  بیشرت  ر مدار  مخ لی  کوی ید و پشیاور  ر   وانید. بیرای 

عل  قرآ  و تجوید بد الهور ر ت. هرذاه مجاهدین  ر برابر کنونیست ها پیروز شیدند 

و کشور از سلطد ناام کنونیس ی آزا  شد، قاری  یض محند سجا  بد وطین برذشیت و 

 یو  را  ر ولسیوالی  یاکریز والییت قنیدهار ا امید  ا . او هنید  نیون روند آموزشیی 

مروجد را بد پایان رساند، اما پیش ازینکید بیرای  وره حیدیی تصینی  بگییر  تحرییک 

 . اسالمی طالبان آغاز شد و  رسهای او نامتام ماند

 : جهاد در برابر کمونیست ها و خدمت در تحریک اسالمی طالبان 

محنیید سییجا  تییازه بیید جییوانی رسیییده بییو  جهییا   ر برابییر  زمانیکیید قییاری  یییض

کنونیسییت هییا  ر کشییور جریییان  اشییت. او چنییدین بییار  ر عنفییوان جییوانی  ر برابییر 

کنونیست ها  ر قندهار جنگید و  ر  رذیری تاریخی مجاهدین با ملیشد های جبار  ر 
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ای کنونیسی ی شاهراه قندهار و زابل نیز بد حیی یک مجاهد  عال سه  ذر ت. ملیشد ه

 جبار  ر ن یجد آن جن  کامالً از بین ر  ند.

شهید قاری صاحا پس از  روپاشی ر ی  کنونیس ی سال  را بر زمیین ذداشیت 

و  وباره بد  ر  های  ینی رو آور . اما هرذاه  وره هیرب و میرب تنایی  هیا  ر  ا یل 

سیاالران  یدا نیا کشور بد اوب رسید و مجاهدیِن واقعی مجبور شیدند تیا  ر برابیر تفنگ

تر  قیام بکنند، شهید قاری صاحا از آن عده کسانی بو  کید  ر میونید شقنیدهارم بید 

رسکر ذی مال محند عنر مجاهد قیام کر ند، تحریک اسالمی طالبان را بنیا  ذداشی ند 

و تدریجاً قندهار و متام ا غانس ان را از پنجد های  ون آشام تفنگساالران  ز  و مفسد 

 . دنجا   ا ن

نخس ین جن  طالبان  ر ولسوالی  ری والیت قندهار بر ضد یک  رمانده مفسد 

محلی بد نام قومنیدان صیالح بیو . قیاری سیجا   ران جنی  سیه  ذر  ید بیو . هرذیاه 

قومندان صالح  رار کر  مسئولیت مرکیز محلیی طالبیان  ران منطقید بید قیاری صیاحا 

دهارم را  ی ح کر نید مسیئولیت مرکیز سپر ه شد. سپس هرذاه طالبان منطقد باغ پیل شقنی

 . ناامی طالبان  رین منطقد نیز بد قاری صاحا سپر ه شد

طالبان پس از قندهار زابل و غزنی را نییز  ی ح کر نید و بید والییت مییدان ور ک 

تین  ۳۲رسیدند. قاری  یض محند سجا  نیز بد  رمان مرحوم مال محند عنر مجاهد بیا 

. او ند تنهیا  ر جنگهیای مییدان شیهر و چهارآسییاب ر قای  و  بد میدان ور ک ر ت

سه  ذر ت، بلکد چند مد  بد حیی ولسوال سیدآبا  والیت میدان ور ک نییز وریفید 

 . انجام  ا 

 :  ولسوال بی سابقه سید آباد

هجری قنری بیرای هشیت میاه بید حییی  ۱۴۱۶قاری  یض محند سجا   ر سال 

ر شینده و برازنیده او بیرای میر م سییدآبا  ولسوال سیدآبا  ایفای وریفد منو . نقیش  

 راموش ناشدنی است. آن زمانی بو  کد ا غانس ان بیرای نجیا  از ان شیار و بیی نانیی 
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های روز ا زون  ا لی  ست و پا میی ز . تحرییک طالبیان تیازه  ر عرصید سیاسیت و 

حکوم داری ذام مانده بو  و لییکن هنیوز بید  رسی ی مینا  نبیو  و نید هی  تشیکیال  

رذی  اشت. اما قاری صاحا با این هند مشکال  ا اره زیبیای را بید اسیا  عیدل و بز 

انصاف بو  اس وار منو  و چنان رضایت و اع ام  مر م  را بد  ست آور  کد امیروز هی  

 . مر م سیدآبا  با هامن اع ام  و ا الص کامل  وشا وش طالبان ایس ا ه اند

ا یکجا بو ، می ذوید :  ر روزهیای مولوی حیا  اللد کد آن زمان با قاری صاح

کد قاری صاحا  ر سیدآبا  ولسوال بو  یک  رمانده حزبی ها کد مسل  نیام  اشیت و 

مخال  طالبان بو  بد سبا تعامل  وب قاری صیاحا آزا انید  ر منطقید زنیدذی میی 

کر . هنچنان بد یا  ندارم کد قاری صاحا کدام مخال   و  را لت و کوب یا اهانیت 

 . شد، بلکد  وس ان  و  را بد سبا بر ور  نامناسا با مر م ع اب می کر کر ه با

مولوی حیا  اللد می ذوید : یکبار من و مال  ضل باری نز  یک قومندان پیشیین 

سید آبا  کد  ر ذدش د با طالبان مخال  بو  ر  یی  و ذف یی  : راپیور  اریی  کید میوتر و 

 . آن را باید برای ما بسپاری  یگر وسائل مجاهدین را بد  ز ی ذر  د یی،

آن قومندان  ی الفور نز  قاری صاحا آمیده میاجرا را حکاییت کیر . هرذیاه میا 

برذش ی  قاری صاحا بسیار بد  ش  آمده بو  و بسیار با حر های تنید بیرای میا ذفیت : 

شام چرا  و رساند چنین کارهای نا رست می کنیید،  داونید بیرای شیام  رصیت  ا ، 

سد آمدید و حاال ند مجاهیدین را میی شناسیید و نید بزرذیان را، بایید ایین  یروز از مدر 

مجاهدین و قومندان های سابقد را بشناسید، ایشان  یدمت بزرذیی بیرای اسیالم انجیام 

 ا ه اند و بد زور ایامن و هنت  و  طیاغوتی هنچیون شیوروی را شکسیت  ا ه انید، 

ارند منکن بد غییر  و شیهامت  یو  قدر و منزلت ایشان را بشناسید، اذر ایشان موتر  

بد غنینت ذر  د باشند، شام چد مجبوریت  اریید کید میر م را  و رسانید محاسیبد میی 

 کنید ؟
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قومندان مسل   ر  وران کرزی  وباره ولسوال سیدآبا  مقرر شید. امیا او  ر زمیان 

  طالبان از بر ور  قاری  یض محند سجا  چنان تاثر ذر  د بو  کد  یگیران را بید صی

طالبان  عو  می کر  و ح ی  ر یک ذر هامیی  ر ولسوالی جلگد والییت ور ک بید 

 . طر داری طالبان تقریر نیز کر ه بو 

مثال  یگر حکوم داری  یوب قیاری صیاحا را نویسینده مشیهور احسیان اللید 

نوشی د اسیت. « حل یک  عوای حقوقی  ر محکند رشعی سییدآبا »آرینزی بد عنوان 

 ورشیدی  ر شامره  واز هی  هف ید نامید  ۱۳۷۴حو  سال  ۲۱اریخ مقالد آرینزی بد ت

رشیعت بد نت رسیده بو . پدر احسان اللید آرینیزی از کسیی بید نیام حیاجی  لییل  ر 

سیدآبا  یک چهار یک زمین  ریده بو . اما حاجی  لییل آن زمیین را بید زور تنایی  

میی کیر . هرذیاه قیاری  وباره  ر قبضد  و  ذر  د بو  و از مد   ه سیال  ران کشیت 

 یض محند سجا  ولسوال سیدآبا  شد، احسان اللد آرینزی شکایت  یو  را بید قیاری 

صاحا رساند. قاری صاحا اسنا  را  ید و قضید را از طریق محکند رشعی  ر ریرف 

 . چند روز حل و  صل کر  و زمین را بد صاحا اصلی آن تسلی  کر 

کر ه و قاری صیاحا را شیخ  سینگین  آرینزی این قصد را بد ذوند جالا بیان

 وانده است، کد بد ذف د او سخنان عارضین را بسیار با شکیبایی و حوصیلد منیدی میی 

شنید. او  ر ا یر می نویسد : باید روشن بسازم کد ولسوالی سیدآبا  پس از رکیو  چنید 

ندلی سالد  وباره  ر زمان طالبان  عال شد. اذر چید  ر شیعبد هیای آن قیالین، مییز و صی

های زیبا  یده منی شد و لیکن تر   دا  ر آنجا حاک  بو . من  صیدها تین را  ییدم 

کد برای اجرای کارها و یا حل و  صل  عواهای حقوقی و جزایی شیان  ر شیعبد هیای 

ولسوالی ر ت و آمد  اش ند. اجرای کارها بد سبا ا  حام مر م اذرچد وقت می ذر ت 

شو  نز . مامورین بیا میراجعین بر یور   یوب و لیکن هیچکسی برای من حرف از ر 

 .  اش ند و هیچ نیازی بد واسطد، پول و زور نبو 
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 :  اهتمام مدرسه جهادی

قاری  یض محند سجا  پس از هشت ماه  دمت  ر ولسوالی سیدآبا  بید  رمیان 

مرحوم عالیقدر امیر املؤمنین بد قندهار  واس د شد. مولوی حیا  اللد کد شاهد صحند 

می ذوید : روزیکید قیاری صیاحا از سیید آبیا  میی ر یت، محاسین سیفیدان و  است

 . بزرذان منطقد برای او می ذریس ند

قاری صاحا چند مد   ر منطقد باغ پل مدرسد ماهرالعلوم را رسپرس ی کیر  و 

هرذاه مدرسد بزرگ جها ی  ر قندهار تاسیس شد، قاری صاحا مه ن  آن مقرر شد. 

تا هنگام تهاج  امریکایی ها این وریفد را بد پیش بر . مدرسد  او مد  چهار سال یعنی

جها ی قندهار یک ا اره تعلینی/ناامی بو .  طالبیانی کید  ر اوضیاع عیا ی  رسیهای 

 ینی  و  را می  واندند و  ر اثنای رضور  بید  طهیای مقیدم جنی  تشیکیل میی 

 . شدند،  رین مدرسد بو  و باش می کر ند

مه ن  و مسئول عنومی این مدرسید بیو . او  ر پهلیوی قاری  یض محند سجا  

انجام  هی امور مدرسد بد  طهای جنگی نیز می ر یت و بیر عیالوه از  طهیای شیامل 

کابل،  ر قندوز، تخار و سننگان نیز  ر را  طالبان مدرسد  و  وریفید نایامی انجیام 

 . می  ا 

ربوطید آن مسئولیت مدرسید جهیا ی قنیدهار و رسپرسی ی  یگیر مدرسید هیای م

وریفد  شواری بو ، اما قاری صاحا با ا الص، تقیوی و حسین تعامیل  یو  توانسی د 

الیی  ۱۷۰۰بو  این وریفد را بد  وبی انجام بدهد و طالبان مدرسد را کد شامر آن هیا از 

نفر می رسید تا مد  چهار سال  رست رسپرس ی بکند، آن ها را بید آموزشیهای  ۲۵۰۰

درسد را حفل بکند. طالبان آن مدرسد از قاری صیاحا تنهیا  ینی م وجد بکند و نا  م

 .  اطره های  وب  ارند

نییز روابیو  -رحنید اللید  –قاری صاحا با امیراملؤمنین مال محنید عنیر مجاهید 

نز یکی  اشت. امیراملؤمنین اس عدا  او را  رک کر ه بیو  و بیر او بسییار بیاور  اشیت. 
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ا می ذوید : مال صاحا بیشرت اوقیا  عرصی مال  لیل احند، ر یق  یریند قاری صاح

روز  ر موتر می آمد، قاری صاحا را با  و  می ذر ت و پس از مناز شام  وباره میی 

 . آور 

 : محاصره شمال و اسارت 

زمانیکد امریکایی های وحشی بر ا غانس ان هجیوم آور نید، قیاری  ییض محنید 

کشور ر ت و  ر والیت تخیار  سجا  با ر قای   و  برای   اع از  اک کشور بد شامل

وریفد جها ی انجام می  ا . او نیز هنچون بسیاری از طالبان با ر قای  یو   ر قنیدوز 

محارصه ماند و سپس بد اسا  توا ق با جرنال  وس   باید برای طالبیان اجیازه ر ینت بید 

 قندهار  ا ه می شد. اما  وس    ر غدر تاریخی  و  طالبیان را  لیع سیال  کیر  و  ر

کان یرنهای مقفل بد سوی شربغان و بلخ روان کر . قاری  یض محنید سیجا  از جنلید 

کسانی بو  کد تا رسییدن بید شیربغان  ر  ا یل کیان یرن زنیده مانیده بیو  و  ر شیربغان 

زندانی شد. هرذاه ا را   وس   و مامورین سی آی ای  ر زنیدان شیربغان بید تشیخی  

نییز بید عنیوان  رمانیده طالبیان شینا  د شید.  بزرذان طالبان آغاز کر ند قیاری صیاحا

امریکایی ها قاری صاحا را نخست بد زندان میدان هوایی قندهار و از آنجا بید زنیدان 

 . ذوان انامو ان قال  ا ند

قاری  یض محند سجا  مد  یک و نی  سال را  ر زندان ذوان انامو سیپری کیر  

 نید. او بسیت پیاره قیرآن را  ر زنیدان و از نخس ین کسانی بو  کد ازان زندان رهیایی یا 

 کیوبا و  ه پاره م باقی را پس از رهایی حفل منو .

 : جهاد در برابر امریکا و شهادت 

قاری  ییض محنید سیجا  پیس از رهیایی از زنیدان ذوان انیامو  وبیاره بید جهیا  

مسلحاند علید امریکا پر ا ت و  عالیت جها ی  یو  را  ر ولسیوالی معیروف والییت 

ار با ذروهی از  مجاهدین کد  ر مدرسد جها ی با او یکجا و آشنا بو ند آغاز کر  قنده

، سپس  عالیت های  و  بد ولسوالی هیای ارغسی ان ، شیاولیکو  و میانشیین ذسیرتش 
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 ا . او  ران زمان بسیار مد  بد حییی مسیئول عنیومی کنیسییون نایامی حیوزه هیای 

 ر نا  و ترتییا امیور جهیا ی بسییار  جنوب و جنوب غرب نیز وریفد انجام می  ا  و

 . نقش مه   اشت

قاری صاحا بد حیی یک  رمانده و مسئول جهیا ی  ر ولسیوالی هیای میدکور 

قندهار  دما  زییا ی انجیام  ا ، صیفوف مجاهیدین را مینا  کیر  و تعیدا  زییا ی 

مجاهدین را برای  عالیت ها آما ه و رهنامیی کر . او پیس از اینکید مید   و سیال  ر 

شاولیکو   دمت منو  از سوی بزرذان امیار  اسیالمی ا غانسی ان بید حییی مسیئول 

جهییا ی والیییت ارزذییان مقییرر شیید. قییاری صییاحا  ر ارزذییان نیییز بیید هنیید سییاحا  

رجیا  ۱۱مجاهدین سفر کر  و تشکیال  جها ی را مینا  کیر . امیا شیا چهارشینبد 

 ی بید آرمیان هجری قنیری  ر حیال ایفیای ایین مسیئولیت جهیا ۱۴۲۸املرجا سال 

شها   نائل ذر ید. او  ر منطقد نالی شیوه  ر مربوطا   ولسوالی  اص ارزذان پیس 

از مناز شام  ر حالی کد بد ر قای  یو  وعیل میی کیر  هیدف حنلید ناذهیانی هیوایی 

 .  شنن قرار ذر ت و جام شها   را نوش جان منو . انا للد وانا الید راجعون

ییک محنید، احنید، حسین، عبیدالرحنن و از شهید قاری صاحا پنج پرس هیر 

سعد بد  نیا ماند. سعد جان چند روز پیش از شها   قاری صاحا بد  نیا آمیده بیو  و 

شهید قاری صاحا از طریق تلفون بد  انوا ه اش احوال  ا ه بو  کید پرسیش را سیعد 

ا ی نام بگدارند، اما قاری صاحا این پرس  و  را  ر  نیا ندید، زیرا  ر هامن سفر جه

 . بد شها   رسید،  داوند م عال هر  و را  ر جنت یکجا بکند

 : حرفهای چند در مورد شخصیت قاری فیض محمد سجاد 

اس ا  علوم  ینی مولوی حیا  اللد بسیار مد  با شهید قاری صاحا یکجا بیو . 

او می ذوید : قاری صاحا شخصیت  یندار بو ، مجاهد ه  بو ، با تصوف ه  عالقید 

از  عو  و تبلیز ه  غا ل نبو  و برای  عو  و تبلیز بید سیفرهای سید روزه و  اشت و 

ح ی ذاهی بد چهار ماهد نیز می ر ت. او علیوم  ینیی را نییز  رامیوش نکیر ه بیو  و  ر 
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حالت سفر و جها  یک صیندوق ک یاب بیا  یو  میی  اشیت و بیا اسی فا ه از  رصیت 

عبد هیای اسیالم عنیال  یدمت مطالعد می کر . قاری صاحا می ذفت باید  ر هند شی

بکنی ، اسالم را نباید تنها بد جها  و یا عل  منحرص بکنی ، بلکد هند شعبد های اسالم را 

 . باید مه  بدانی 

مولوی حیا  اللد می ا زاید : صفت بارز شهید قاری صاحا زهد بو . بید عییش 

بد جن  می  و نوش  نیوی رغبت نداشت. با روزه های نفلی بسیار شوق  اشت. هرذاه

ر ت موترهای زیا ی از سوی امار  اسالمی برای او سپر ه می شد تیا  ر جنگهیا ازان 

اس فا ه بکند. اما هرذاه از جن  بر می ذشیت هنید موترهیا را بید ا ارا  مربوطید میی 

سپر  و برای  و ش ح ی یک موتر ه  منی ذداشت. او  ر مدرسد جهیا ی هنچیون 

 . یک طالا عا ی زندذی می کر 

مولوی احنداللد مطیع، والی پیشین هرا  و وزیر پیشین  وائید عامید کشیور، میی 

ذوید : قاری صاحا شخ   دا تر  و  یانت  ار بو . برای پیش بر  وریای   یو  

 . زحنت می کشید و  س د منی شد. اذر راست بگوی  آ م بی مثل بو 

کیر ی  قیاری مال  لیل احند می ذویید : بید ییا   ارم هرذیاه  ر میوتر سیفر میی 

صاحا بسیار بد صیدای شییرین و  لنشیین قیرا  میی کیر  و  ر حالیت حرضی نییز بید 

 . تالو  قرآن بسیار پایبند بو 

مولوی حیا  اللد کد  ر جها  بیر ضید امریکیا ر ییق جهیا ی و هنسینگر شیهید 

قاری صاحا بو ، می ذوید : قاری صیاحا  ر زنیدذی جهیا ی  یو  برنامید  اصیی 

ا اجازه منی  ا  کد وقت  و  را  ر لهو و لعا و ذف گوهیای بیی  اشت. ر قای  و  ر 

 ایده ضایع بکنند، روزاند سد بار وعیل میی کیر   شایین پروذیرام  یو  را از روی ییک 

ترتیا و جدول  رمیان مجاهدین تقسی  کر ه بو م ، اذکار مسنون صبح و شیام را بیرای 

هیدین بید جیای بلنید بیاال میی ر قای  و  تعلی  می  ا  و تعنیل ه  می کر . اذیر مجا
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شدند صدا می کر  کد اللد اکرب بگوئید و  ر اثنای پایین شیدن میی ذفیت سیبحان اللید 

 .بگوئید

هنچنان اذکار آغاز و پایان طعام، مجلس،  واب و........ از معنیوال   امئیی او 

بو . اذر  رمیان مجاهدین قرا  کسی  رسیت منیی بیو  امیر میی کیر  کید قیرا  را از 

 . قرآن بیاموز  و مناز  و  را ه  اصال  بکند تا عبا تش  رست شو  حا ل

آ اب هر بخش زندذی را  ر مداکره های روزمره برای ر قای جها ی  و  تعلی  

می  ا  شمثالً آ اب نان  ور ن، آ اب مجلس، آ اب تعامل با بزرذان و  ور سیاالن و 

بو  کد اذر کسی بد  سیت چیی  یگر آ اب مسنونم . برای تعنیل آن نیز چنان م وجد 

نان می  ور   ی الفور صدا می کر  کد طریقد مسنون اینست کد باید بد  سیت راسیت 

 . غدا  ور ه شو 

قاری صاحا این برنامد اصالحی  و  را بد یک طریق منا ، مسلکی و با  وش 

ا القی پیش می بر  و برای کسی مشکل متام منی شد، بلکید بسییار  علیام و مدرسیین 

از نگاه عنر از او بزرگ می بو ند از طرز تعامل قیاری صیاحا میی آمو  نید و بید  کد

ر اقت او ا  خار می کر ند. زیرا آن تنها ر اقت جها ی نبو  بلکید کسییکد بیا او بیو  و 

باش می کر ، بر عیاله از امیور جهیا ی  ر عرصید اصیال  شخصییت  یو  نییز بسییار 

 . اس فا ه می کر 

ور  زندذی و شخصیت شیهید قیاری  ییض محنید سیجا  مولوی حیا  اللد  ر م

بسیار  اطره های جالا  ار ، امیا بیرای ا  صیار بید هنیین اک فیا میی کنیی  کید قیاری 

 -صاحا می کوشید هند اعامل و عبا ا  او  ر اثنای جها  موا ق با سنت رسیول اللید 

ارف سیال  و باشد. او هرذاه بد بزرذان امار  اسالمی برای مصی –صلی اللد علید وسل  

مهام  جنگی پیشنها  می  ا  پول مسواک را نیز  ر لست مصارف نوش د می کیر ، تیا 

 . مجاهدین  ر جریان جن  ازین سنت بی بهره منانند
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باور بکنید مین هرذیاه بعضیی از  یاطره هیای اییامن پیرور ر قیای او را  ر میور  

وانح را میی شخصیت شهید قاری  یض محند سجا  می شنیدم و سپس هرذیاه ایین سی

نواش   چشنهای  بی ا  یار اشک می ریخت. این را ه  کرامت  یانت قاری صیاحا 

 انس  . زیرا  ر جریان نویسندذی هیچگاه با چنین واقعد یی رو برو نشده بو م. سیبحان 

اللد، این قدر  یان داری کد تنهیا ییا  آن قلیا پیر معصییت را چنیان م یاثر میی سیاز  و 

 :  ما باز با  و  می ذف  چشنها اشک می ریز . ا

 این سعا   بد زور بازو نیست // تا ند بخشد  دای بخشنده

بیائید،  عاء بکنی  کد  داوند م عال از  زاند های بی پایان رحنت  و  بیر متیام 

مجاهدین ما رح  بکند و ا الص، ا الق زیبا،  یانت و صرب را نصیا ما بکنید، تیا  ر 

 ین نیا و آ ر  کامیاب باشی ، آم

  رحند اللد تعالی .
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی  لمنان احمد ن  - اهللرحمه  -شهید مال عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : عبدالرؤف حکنت 

برگ برگ تاریخ  روزان اسالم از شهکاری های مجاهدین راه حق میی  ر شید، 

امن هیا وجید آ یرین و بد ویژه  اس ان های رشیا   و  الوری سیپاهان جوانسیال مسیل

رضیی  -ا  خار آور است. اذر  ر صدر اسالم قهرمانان  ور سال هر یک معاذ و معیوذ 

با شهامت و شجاعت بی نایر شان چشنهای  شینن را  ییره و  رمانیدهان  -اللد عنهام 

لشکرهای طاغو  را زیر و زبیر سیا  ند،  -رحند اللد  -نوسال هنچون محند بن قاس  

عرص پر آشوب نیز از وجو  مسعو  چنین نوجوانان سلحشور و مبیارز مسلامن ها  رین 

بی بهره نیست. این واقعییت بیرای هنگیان میربهن اسیت کید بخیش اعای  زحیام  و 

تکالی   ر مبارزه با طاغو  جهانی امریکا را جوانان ایین ملیت بید وییژه ا غیان هیا بید 

مقید  اسیالم منو نید.  وش ذر  ند و حیا  مس عار  و  را قربان پاسیداری از لیوای 

ایشان  ر برابر لشیکر  جیالی امریکیا بیا جیرا  کامیل مقاومیت و ایسی ا ذی منو نید، 

حنال  اس شها ی انجام  ا ند و  ر روییارویی هیا قشیون مجهیز و میدرن طیاغو  را 

شکست  اش  ا ند و امروز یورشگران صلیبی از میهن شیر الن ا غان پا بد  رار ذداش د 

 اند.

واهی   ر سلسلد یا بو  از قهرمانانی کد  ر راه مبارزه برای رسبلنیدی این بار می  

اسالم و اس قالل میهن جانهیای  یو  را نثیار منیو ه انید، قلیا  یو  را بیا ییا   رمانیده 

جوانسال امار  اسالمی شهید مال عبداملنان احند طراو  و تازه ذی بخشیی .  رمانیده 

لیید صیلیبی هیای م جیاوز ز  و  ر مید  کد  ر نوجوانی  ست بد جها  مسیلحاند بیر ع

کوتاه بد عنوان  رمانده پیشگام و پیر آوازه شینا  د شید و ایین سی اره  ر شیان آسیامن 
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جها  و مقاومت هنوز  رست ند  ر شییده بیو  کید از جهیان  یانی بید عیا  جیاو انی 

 رحلت منو .

 شناخت  اجمالی : 

حاجی محند  ین بد قیوم شهید مال عبداملنان احند  رزند محند واصل و نواسد 

 ورشییدی  ر ولسیوالی  ۱۳۶۱هجیری قنیری مصیا ف بیا  ۱۴۰۳حسین  یل  ر سال 

موسهی والیت کابل چش  بد جهان آب و ذِیل ذشیو . زا ذیاه پیدری او قریید حیاجی 

 یل  ر هنیین ولسیوالی موقعییت  ار ، امیا اکنیون  یانوا ه اش  ر میا ییل سیکونت 

  ارند.

ن بد  نییا آمید جهیا  و مقاومیت  ر برابیر قشیون رسخ زمانیکد شهید مال عبداملنا

کنونیس   ر ا غانس ان شد  یا  د بو  و قرید قرید و قطعد قطعد  اک ا غانسی ان شیاهد 

نرب های  ونین و سنگین بو . او  ر هیامن سیالهای تیاریخی مقاومیت  ر  ضیای رو  

ی  ر قلیا او جیا پرور انقالبی پرورش یا ت و شوق بیکران جها  و مبارزه از  ور سال

 ذر ت .

 آموزش های دینی :  

 شیشبید مک یا ر یت.  ر سین  ۳عبداملنان احند شامل مک ا شد و تا صین  

کر  و ک ا اب یدایی را نیز  پیدر کیالن و علیامی منطقید آغاز سالگی  رسهای  ینی را 

 واند. شهید مال عبداملنان  ر زمان حاکنیت امار  اسالمی  ر مدرسد های شهید مال 

 ر کابل بد تحصییال   یو  ا امید  ا . او  -رحنهام اللد  -اللد و شهید مال بورجان معاذ

چنیید میید   ر  ارالعلییوم صییدیقید  ر  رون یید نیییز  ر   وانیید. سییپس  ر مدرسیید 

ماهرالعلوم والیت  وست،  ارالعلوم حنفید شکنی تلم و  ارالعلوم  ار النجیاة شکنیی 

 ینی را طیی منیو . او بیرای تفسییر و ترجنید  باغوانان، پشاورم نیز مدارب علوم م داول

قرآن کری  نز  شیخ القران موالنا نورالها ی شاه منصوری چند مد   ر منطقد صیوابی 

 نیز ماند.
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 ی جهادی :گزند

شهید مال عبداملنان زمانی کد  ر مدرسد جها ی ننگرهار مرصوف آموزش علوم 

 وران حاکنییت امیار    ینی بو  نخس ین بیار  ر عنلییا  جهیا ی سیه  ذر یت.  ر

اسالمی مدار  جها ی  ر والیت های زیا ی  عال بو  و هزاران تن مشی اقان علیوم و 

 نون  ین  ران مدار  آموزش می  یدنید. شیاذر ان آن میدار   ر هنگیام عنلییا  

های جها ی بد جبها  تشکیل می شدند و رهربی آنان را بیشرت اوقا  مجاهد شهیر و 

بید  وش  -رحنید اللید  –ندهار شهید قاری  یض محند سیجا  مه ن  مدرسد جها ی ق

سیالگی بید  رمانیدهی شیهید  ۱۹می  اشت. شهید مال عبداملنان نخسی ین بیار بید سین 

 سجا  بد جبها  جها ی والیت تخار  رس ا ه شد.

هرذاه امریکایی ها بر ا غانسی ان عزییز ییورش آور نید شیهید میال عبیداملنان نییز 

دین بد ساحا  قبایلی هجر  کیر  و از هیامن جیا  ر پهلیوی هنچون بسیاری از مجاه

ا امد آموزش های علوم  ینی،  وباره بد  عالیت های جها ی نیز آغاز منو . او این بیار 

عنلیا  های جها ی را از والیت  وست آغاز منو  و با تعیدا ی از مجاهیدین بیرای 

منو نید. شیهید میال نخس ین بار بر پاتک توپچی شهر  وست و ولسوالی بیاک حنلید 

عبداملنان کد  ر  وران تعل   ر والیت  وست زندذی کر ه بو  عنلیا  هیای زییا ی 

چریکی و تهاجنی را  رین والیت بد راه اندا ت. او با اس عدا   یوق العیا ه اش ییک 

نفیر بیو ، امیا تعیدا  مجاهیدین او بید  ۱۱تشکیل جها ی سا ت کد  ر اب دا مش نل بر 

د صدها تین رسیید و بید رسپرسی ی  رمانیده مشیهور و نامیدار کشیور زو ی بد  ه ها بلک

مرحوم مولوی جالل الدین حقیانی  ر چهیارچوب امیار  اسیالمی  یدما  جهیا ی 

 انجام می  ا ند.

مجاهدین  ر سال های اول اشغال کشور  ر ساحا  قبیایلی جنیوب رشق کشیور 

اه هیا بیر ذزمید هیا و  ر مرز وزیرس ان مراکز مخفی جها ی سا  ند و از هامن مخفیگی

مراکز نیروهای اشغالگر عنلیا  های تهاجنی انجام می  ا ند. شهید مال عبیداملنان از 
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نخس ین کسانی بو  کد  ر ب ی، منی کندو، لواره، منگری ی، مخی کندو و  یگیر منیاطق 

کوهس انی و مرزی بر امریکایی ها و مز وران شان بارها حنال  کوبنیده انجیام  ا نید. 

مجاهییدین  ییو   ر بسیییاری از عنلیییا  هییای  وسییت سییه  ذر ییت و  ر  یی ح او بییا 

ولسوالی قلندر ش وستم و ولسوالی جانی  یل شپک یام نقش مهی   اشیت. شیهید میال 

عبداملنان  ر عنلیا   ی ح ولسیوالی علیشییر والییت  وسیت نییز بیا تعیدا  زییا ی از 

  بزرگ جها ی شنر ه مجاهدین رشکت منو .   ح ولسوالی علیشیر  ران زمان  س آور 

می شد. اما  ر هامن شا و روزها  ه ها تن مجاهدین او بید شینول مجاهید ورزییده و 

 ر اثر مبباران امریکیایی هیا بید شیها   رسییدند.  -رحند اللد  –معاون او مال مصطفی 

 شها   ایشان برای شهید مال عبداملنان بسیار  ر آور بو .

او  ر اوائیل آن  .ان سال پر از حیوا ث بیو برای شهید مال عبداملن میال ی ۲۰۰۷

سال  ر عنلیا  امریکایی ها  ر والیت  وست اسیر شد و بد زندان بگرام ان قیال  ا ه 

شا و روز  ر زندان بگرام بندی ماند. مس نطقین امریکیایی از او تحقییق و  هشتشد. 

کید عبیداملنان تف یش کر ند، اما مال عبداملنان با هند تعدیا و تکالی  اعرتاف نکر  

احنید هسیی  . او بید نرصیی   داونید م عییال از قیید صییلیبی هیا آزا  و یکبییار  یگیر بییا 

مجاهدین یکجا شد. شهید مال عبداملنان پس از رهایی از زندان  عالیت هیای جهیا ی 

را بد شکل جبهوی  ر ساحا  کوهس انی  واک و س و کندو والیت پک یا آغاز منیو . 

ا قشون رسخ شوروی ها سنگرهای محک  مجاهدین مرحیوم این مناطق  ر زمان جها  ب

حقانی صاحا بو . این بار شهید مال عبداملنان بد رسپرس ی حقانی صاحا  ر هنیین 

 مناطق بد مقاومت و مبارزه بر ضد م جاوزین غربی پر ا ت.

 ورشیدی  ۱۳۸۶ ر بهار و تابس ان سال  -رحند اللد  –شهید مال عبداملنان احند 

کنیدو  تن می رسید  ر سی و صد ۴با مجاهدین  و  کد شامر شان بد  - ی میال  ۲۰۰۷ –

های اشغالگر حنال  مخ ل  النوع اع  از انفجارهیا، کنیین  یو اطراف آن بر امریکای

تلفیا   را  چیار ها، حنال  راک ی و عنلیا  های اس شیها ی انجیام  ا نید و  شینن
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نان صحند های وییدیویی ایین هنید شهید مال عبدامل.       سا  ندسنگین جانی و مالی 

عنلیا  های کامیاب را ثبت و نت می منو . او نخس ین بار برای مر م بد شکل مسی ند 

نشان  ا  کد تانک های امریکایی را میی تیوان از بیین بیر  و نیروهیای میدرن و مجهیز 

امریکایی ها را می تیوان زییر و زبیر سیا ت و شکسیت  ا . ایین کلییی هیای مسی ند 

ی ند تنها مورال مجاهدین را تقویت بخشید و تبلیغا   شنن را نا رسیت ثابیت ویدیوی

کر ، بلکد غوغا و رسوصدای زیا ی را  ر سطح رساند ها برپیا منیو . الجزییره و  یگیر 

شبکد های جهانی تلویزییونی  ر میور  ایین اصیدارا  مجاهیدین بحیی کر نید. ایین 

ی ناامی او  ر جن  روانیی و تبلیغیاتی اب کار شهید مال عبداملنان  ر کنار پیروزی ها

 نیز  س آور  مه  و رسنوشت ساز برای مجاهدین بو .

 گوشه های از شخصیت شهید مال عبدالمنان احمد :

آنانی کد  ر زمان تعل  با شهید مال عبداملنان احند ر اقت و آشینای  اشی ند،  ر 

و میؤ ب بیو ، او  ر نوجوانی شخصیت مخلی  »مور  شخصیت او چنین می ذویند : 

با  وس ان بر یور  زیبیا  اشیت، اسی ا ان را بسییار احیرتام میی منیو  و از ضییاع وقیت 

هنسنگرانش  ر مور  زحام  این مر  مجاهد می ذوینید : او بید « .  و  اری می کر 

مزایای ایثار، اس قامت و بر باری آراس د بو  و با این اوصاف س و نی توانست تکالی  

و چرا تحنیل بکنید. یکبیار بیا چنید تین مجاهیدین  ر راه هیای جها ی را بدون چون 

کوهس انی منطقد مرزی لواره برای انجام  هی عنلیا  روان بو ،  یید کید کفیش ییک 

مجاهد پاره شده و او  رست راه ر  د منی تواند، شهید عبداملنان کفیش هیای  یو  را 

 ا .برای آن مجاهد  ا  و  و ش با آن کفش های پاره بد سفر  وام  

سالهای آغازین مقاومت بر ضد امریکایی ها از لحاع تکالی  و آزمون هیا سیال 

های بسیار مشکل بو .  قر و  رمانیدذی میالی از مشیکال  عنیده مجاهیدین بیو . امیا 

اشخاص اولوالعزم هنچون شهید مال عبداملنان احنید بیا ایین هنید سیخ ی هیا مبیارزه 

ار مجاهدین با مشیکل میالی  چیار شیدند، یکب»منو ند. یکی از  وس ان او می ذوید : 
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شهید عبداملنان مجاهیدین را بیرای  وانیدن ترجنید قیرآن بید مدرسید هیا روان کیر  و 

تن مجاهدین بد منطقد لواره ر یت.  ۶ و ش  ر حالیکد تنها چهار هزار روپید  اشت با 

باتید،  ران جا مد  زیا ی را با هامن پول ناچیز سیپری منیو  و بیر عیالوه از اعاشید و ا

  یگر حوائج مجاهدین را نیز برآور ه می سا ت.

شهید مال عبداملنان احند هنیواره توصیید میی منیو  : مجاهیدین هرذیاه اسیباب 

جها ی را بد حد توان آما ه سا  ند،  یگر باید بر پرور ذار توکل بکنند. امیراملیؤمنین 

پییروز سیا ت. چیون توکل منو ، پرور ذار او را  -رحند اللد  –مال محند عنر مجاهد 

 « .این تحریک بد توکل آغاز شده است، باید توکل را هرذز  راموش نکنی 

شهید مال عبداملنان احند بد علام و  انشوران  ین بسیار احرتام  اشت و  ر امور 

جها ی با آن ها مشیاور  میی کیر . او علیام را بید مراکیز  یو   عیو  میی منیو  تیا 

ایل جها  را بیان بکنند. چند تن علامی کیرام کید  ر مجاهدین را توصید و احکام و مس

منطقد مرزی سواره بد مرکز جها ی شهید مال عبداملنان ر  د بو ند از ا الق، ا الص، 

 تقوی و  یانت  وق العا ۀ مجاهدین آن مرکز، بسیار ابراز  ورسندی منو ند.

 شهادت : 

 ورشییدی مصیا ف  ۱۳۸۶عقرب  ۵مال عبداملنان احند باال ره عرص روز شنبد 

میال ی  ر لواره، منطقد مرزی پک یا  ر یک کنین امریکیایی هیا بید  ۲۰۰۷اک وبر  ۲۷با 

مقام واالی شها   نائل ذر یید. او  ر روز شیها   نییز مر انید وار مبیارزه و مقاومیت 

منو ه عساکر امریکایی را  چار تلفا  سنگین جانی سا ت و  ر ا یر، جیام سیعا   

 جان منو . انا للد و انا الید راجعون. بخش شها   را نوش

جنازه شهید مال عبداملنان احند  ر میرانشاه  ر محرضی هیزاران تین مجاهیدین و 

مهاجرین ا ا شد. مجاهد کبیر و  طیا شهیر اس ا  محند یارس کید میدتی پییش تیر از 

را  ر  انگیز و  لنشین  و   ضیلت جها  و مجاهیدین  سخنانزندان رهایی یا  د بو  با 
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بیان منو ، سپس پیکر پر ون شهید مال عبداملنان احنید  ر  ییار هجیر   ر پهلیوی 

  یگر شهدای ذلگون کفن بد  اک سپر ه شد. روحش شا  و یا ش هنواره با  .

قابل یا آوری است کد  و برا ر شهید مال عبداملنان هیر ییک شیهید امییر ذیل و 

او جان های شییرین شیان را  ر راه نیز پس از شها    -رحنه  اللد  –شهید نور محند 

  مقد  جها  نثار منو ند.
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 - اهللرحمه  –د مولوی دستگیر اهی شهی زندگی و کارانمه 
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

والیت با غیس، سنگر  اغ جها   ر برابر اشغال امریکایی  ر شامل غرب کشیور 

 ر برابیر حرکیت جهیا ی ایین والییت وجیو  است. اذر چد موانع و مشکال  زییا ی 

 اشت، از جنلد، حاکنیت تفن  ساالران حامی امریکا،  شیار  شینن، نبیو  اسیلحد و 

امکانا  جهیا ی،  وری از منیاطق  اغ جهیا ی  ر جنیوب کشیور و حالیت محیارصه 

 .مجاهدین قابل یا آوری است

 بیرای آزا یوانس ند اما مر م غیور و ایثارذر این والیت با هند موانع و مشکال  ت

کشور مبارزه بکنند، حصار موانع و مشکال  را بشکنند و سنگر پایدار حرکت جهیا ی 

 .را  ر برابر  شنن بد وجو  بیاورند

با غیس  ر  هد ذدش د، سینگر نامیدار و  شینن شیکن  ر سیطح کشیور بیو ه و 

 غیس  شنن  رین جا بارها تلفا  سنگین  یده است. اذر چد  ر   وحا  جهیا ی بیا

متام آن مجاهدین و مر م مجاهدپرور کد  ر چند سال ذدش د قربانی ها  ا ه اند نقیش 

 اش د اند، اما آنکسی کد محرک و مب کر حرکت جهیا ی  ر ایین والییت  انسی د میی 

شو  و مر م بیا غیس او را بید حییی رهیرب جهیا ی  یو  میی شناسیند، شیهید مولیوی 

کد با جرا ،  یانت، ا الص و قربانی  و  نید  بو . او کسی بو  –رحند اللد  – س گیر 

تنها جها  کنونی را  ر بیا غیس علنیی سیا ت، بلکید جهیا  و مقاومیت را بید  ضیل و 

نرص  پرور ذار بد ذوشد ذوشد این والیت رساند و مر م را برای حامیت هند جانبد از 

 .جها  آما ه سا ت
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 نامدار سپری بکنی .بیائید، لحااتی را با مطالعد زندذی نامد این مجاهد 

 شهید مولوی دستگیر :

مولوی  س گیر  رزند حاجی اصل  یان و نواسید حیاجی  ییض محنید  یان  ر 

هجری قنری  ر قرید چلونک  ر مربوطا  ولسیوالی بیاال مرغیاب والییت  ۱۳۹۷سال 

 .با غیس  ر  و مان م دین بد  نیا آمد

اند. سپس نز  عیا  او  ر  های اب دایی را  ر کو ک سالی  ر روس ای  و   و 

نامدار مولوی محند وزیر  ر منطقد جهیان  وسی ی ولسیوالی باالمرغیاب زانیوی تلنید 

نها ، و ازان پس  ر مدار  مخ ل  با غیس، هرا ،  راه، قندهار و هلنند بد  راذییری 

علییوم قرآنییی و نبییوی ا امیید  ا . او  ر زمییان حاکنیییت امییار  اسییالمی  ر نز یکییی 

ر هیرا  ناامیت ییک مدرسید را بید  وش  اشیت و هنزمیان چهارراهی مس و یت شه

 . ر  نیز می  واند

هجیری قنیری  ر مدرسید مشیهور  ۱۴۲۷مولوی  س گیر  وره حدیی را  ر سال 

شالدره شکوی دم تکنیل منو  و اجازه حدیی را از عا  زبده و برجس د آن منطقید شییخ 

 .الحدیی مولوی عبدالواحد صاحا ذر ت

 : بادغیس آغاز جهاد علنی در 

از نوجوانی جدبد جهیا   ر رگ و  یون مولیوی  سی گیر میوب میی ز .  وسیت 

 یریند او مولوی حیا  اللد اکربی می ذوید : او  ر نخس ین سال هیای تهیاج  امریکیا 

زمانیکد  ر هلنند  ر  می  واند  ر عنلیا  های جها ی سه  می ذر یت و زنیدذی 

 نند و قندهار آغاز منو .جها ی  و  را با  عالیت های جها ی  ر هل

کارهای جها ی  ر با غیس اذر چد از پیش آغاز شده بو  و هر از ذاهی  شینن 

مور  حنال  قرار می ذر ت، اما پیش از آمدن مولوی  س گیر  عالییت هیای جهیا ی 

این والیت بسیار کی  و مخفیانید بیو ، مجاهیدین سیال ، امکانیا  و تشیکیال  مینا  

میال ی  ر  های م داول علوم  ینی  ۲۰۰۷وی  س گیر  ر سال نداش ند. اما هرذاه مول
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را تکنیل منو ، عنلیا  های جها ی را  ر منطقد  و  آغاز کر  و  ر اثر تیالش هیای 

 .پیه   و  انقالب بزرذی را  ر وضعیت جها ی این والیت بد ارمغان آور 

گیر، کید مولوی عبدالقدو ، باشنده ولسوالی مقر و از ر قای شهید مولیوی  سی 

 :  ر آغاز حرکت جها ی با مولوی صاحا هنسنگر بو ،  چنین حکایت می کند 

مولوی  س گیر کارهای جها ی را با تالش های مقدماتی آغاز کیر . او زمانیکید »

اقدام بد جها  کر  تهیدست بو  و یک میل سال  هی  نداشیت، او بید شینول مین تنهیا 

سیال  نیز   رمانیده پیشیین جهیا ی میال چند تن ر یق  اشت، نخست برای پیدا کیر ن 

ذییالب الییدین بیید روسیی ای پنیییرک ولسییوالی بییاال مرغییاب ر ییت، او بییرایش  و میییل 

کالشنکوف پیدا کر ، سپس  ر منطقد غرتوی باال مرغاب مولیوی بیاز محنید صیاحا 

یک میل راکت  ا ، هنچنان با ذدشت زمان چند ر یق  یگر پیدا شید. زمانیکید شیامر 

از ه تن رسید با هامن سد میل سیال  جهیا  را آغیاز کیر ی . نخسیت بیر ر قای ما بد  و 

محا اان یک مؤسسد  شنن و شیا  یگیر بیر ولسیوالی بیاال مرغیاب حنلید منیو ی . 

سپس پوس د های مخ ل  را آماب حنال  قرار  ا ی .  ر اب یدا کارهیای  یو  را تنهیا 

بد  ست آور ی  و ر قیای  شباند انجام می  ا ی ، اما چون با ذدشت زمان غنائ  زیا ی

زیا ی پیدا کر ی ،  ر منطقد کوهس انی حوض کبو   ر نز یکی باال مرغاب یک مرکز 

سا  ی . هرذاه آوازه این مرکز جها ی ما  ر با غیس پخش شد مر م از ولسوالی هیای 

مخ ل  با ما رابطد برقرار منو ند. پیس از اینکید تعیدا  مجاهیدین بیشیرت شید عنلییا  

ا بد ولسوالی های مقر،  ره بوم و......ذسیرتش  ا یی  وسیاحا  وسییعی  ر های  و  ر 

 «. کنرتول مجاهدین قرار ذر ت

مولوی حیا  اللد اکربی می ذوید : مسیئولیت  رمانیدهی مجاهیدین  ر اب یدا بید 

 وش مولوی عبدالرحنن بو  و مولوی  س گیر بد حیی مسئول ناامی محیاذ او وریفید 

ی جها ی با آمدن مولوی  س گیر  ر با غیس شد  ذر ت. او اجرا می کر ، اما کارها

 ر ررف مید  کوتیاه بیر ییک پوسی د  ر منطقید سیالوچار، بیاال مرغیاب و سیپس بیر 
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ولسوالی باالمرغاب هجوم بر . بر مرکز ولسوالی مقر نیز عنلیا  انجام  ا  و بر کنپیاین 

بیر ایین عنلییا  هیا  شنن  ر منطقد اچکزی، باالمرغاب نیز یورش بیر .  شینن  ر برا

واکنش تند نشان  ا  و قوای بزرذی را از هرا  و بیا غیس بید سیوی باالمرغیاب سیوق 

 ا . مجاهدین بد رسکر ذی مولوی  س گیر  ر منطقد تنگی جوی کار با آن قوه  رذییر 

شدند.  شنن شکست  ور  و بد سوی ولسوالی  رار کر  و مجاهدین  ر هامن منطقید 

شنن پس ازان شکست رعیا  یو  را از  سیت  ا  و جدبید و  و   اعی اندا  ند.  

 .روحید جها ی مر م قوی تر شد و جها  بد شکل علنی آغاز شد

مولوی حیا  اللد میی ا زایید : مولیوی  سی گیر بیا مجاهیدین انگشیت شیامر  ر 

حالیکد سال  ه  نداش ند  عالیت جهیا ی را آغیاز کیر ، امیا  و سیال بعید زمانیکید بید 

نا بر یک احصائید تنها شامر مجاهدین بالفعل و مسلح کد تحت قییا   شها   رسید ب

 .او جها  می کر ند بد سد هزار نفر رسیده بو 

 : کارنامه های مهم جهادی 

عنلیا  های جها ی بد  رماندهی مولوی  س گیر پیس از علنیی شیدن جهیا   ر 

بیر ضید  عنلییا  بیزرگ ۵۲مییال ی  ۲۰۰۷رسارس با غیس شد  یا ت. تنها  ر سیال 

مییال ی شیامر عنلییا  هیای جهیا ی  یگیر هی   ۲۰۰۸ شنن انجیام شید و  ر سیال 

ا زایش یا ت.  ر سطور ذییل مشیت منونید  یروار بید عنلییا  هیای جهیا ی کید بید 

 رسکر ذی مولوی  س گیر انجام یا  د است اشاره می کنی  :

بیر پس از جن   ر منطقد جوی کار، مجاهدین  ر منطقد بوکن ولسوالی مرغاب 

قوای عساکر  ارجی و  ا لی  شنن کد بید سیوی غورمیاچ روان بیو  حنلید منو نید. 

 ۵تن عساکر  شنن پس از پایان  رذیری  ر صحند بیاقی مانید و مجاهیدین  ۱۸اجسا  

موتر رینجر را نیز بد غنینت ذر  ند. امریکایی ها یک تانک  ارجی و  و رینجر را کد 

کر ند. مجاهدین شامری از عساکر  ا لیی را بید   ر صحند باقی مانده بو ند مببار مان

اسار  و سال  های زیا ی را بد غنینت ذر  نید. امریکیایی هیا عسیاکر بیاقی مانیده را 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

296 

تیین مجاهییدین نیییز  ر  هفییتتوسییو هلیکوپرتهییا از منطقیید کشیییدند.  ران  رذیییری 

 .مببار مان  شنن بد شها   رسیدند

غیاب پوسی د بسیازند. مجاهیدین  شنن می  واست  ر منطقد منگان ولسوالی مر 

بد رسکر ذی مولوی  س گیر بر  شنن حنلد کر ند و بر عالوه از رساندن تلفا  جیانی، 

 و موتر رینجر و غنائ   یگری نییز بید  سیت آور نید. عسیاکر  شینن از منطقید  یرار 

 .کر ند و پالن شان ناکام ماند

هیا  واسی ند کید  عساکر  شنن  ر نز یکی مرکز باال مرغاب محارصه بو نید، آن

بر ضد مجاهدین عنلیا  انجام بدهند و بد این هدف از مرکیز ولسیوالی بییرون شیدند. 

اما مجاهدین مقاومت کر ند و  رذیری حدو  یک هف د  وام کر  و بیاال ره  شینن بیا 

 .شکست  اش  چار شد و عقا نشینی کر 

شیده بیو  و مولوی  س گیر اذر چد یکبار  ر قندهار نیز از سیوی  شینن ذر  یار 

مییال ی  وبیاره  ر هیرا   ۲۰۰۸برای مد  کوتاه زندانی مانده بو ، اما  ر اوائیل سیال 

ذر  ار شد و بد زندان پلچر ی، کابل ان قال  ا ه شد. او این بار هفیت میاه را  ر زنیدان 

سپری کر . او چون  ر بین مر م بیا غیس محبوبییت  یوق العیا ه ییی  اشیت، علیامی 

فدین قومی آن والیت برای رهایی او تالش های زیا ی انجام  ا ند کرام، بزرذان و م ن

و ح ی یک ذروه بزرگ هف ا  نفری بد کابل ر  ند و از ا اره کابل با قاطعییت  واسی ند 

کد مولوی صاحا را رها بکند، چون متام مر م بیا غیس از مولیوی  سی گیر پشی یبانی 

 .کر ند ا اره کابل مجبور شد او را رها بکند

اه مولوی  س گیر پس از رهایی بد منطقد برذشت، از سوی مر م و مجاهیدین هرذ

اس قبال ذرم شد. بد ذف د شاهدان عینی، رهایی مولوی صاحا هنچون جشین قیومی و 

مر می  ر منطقد تجلیل شد و مر م  یرا  و صدقا  کر ند، زیرا او بید حییی مجاهید 

 .مخل   ر قلا هند مر م جا  اشت
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بد  واست مر م و مجاهدین منطقد از سیوی مقیام رهیربی  سپس مولوی  س گیر

امار  اسالمی، مسئول عنومی جها ی/والی والیت با غیس مقرر شد. هیامن بیو  کید 

مولوی صاحا بد هدایت بزرذان امار  اسالمی تشیکیال  نایامی و ملکیی ولسیوالی 

نا  جهیا ی ها، کنیسیون ها، محاک  و سایر ا ارا  را  ر منطقد مینا  کیر  و  ا اره می

 . ر با غیس بد وجو  آمد

مولوی صدیق اللد، باشنده ولسوالی مقر می ذوید :  ر هامن شا و روزها  شنن 

تصنی  ذر ت یک پوس د  ر منطقد سنجی ک ولسوالی مقیر کید  ر  ه کیلیومرتی قلعید 

نو، مرکز والیت با غیس موقعیت  ار  بساز . مجاهدین بر ضد این پالن  شنن موق  

 شنن با ملیشد های سابق محلی بر مجاهدین هجوم بر ند و ند تنهیا مجاهیدین ذر  ند. 

محلی را هدف قرار  ا ند بلکد اموال مر م را نییز بید تیاراب بر نید،  انید هیای شیان را 

آتش ز ند، مر م را وا ار بد هجر  کر ند و بد کوه ها  یرار  ا نید.  ران حنلید  شینن 

ند و اموال مر م چور شد. مولوی  س گیر کید آن غیر ناامیان بد شها   رسید بست نفر

زمان  ر باالمرغاب بو  با مجاهدین برای   اع مر م مجاهد پیرور  یو  بید ایین منطقید 

آمد و با ملیشد های  شینن جنگیید.  رذییری هیا ییک هف ید  وام کیر  و  ر ن یجید بید 

کشی د  تعیدا  زییا ی چپیاولگران« عثامن بی »شنول یک قومندان ملیشد های  ول ی 

شدند، منطقد  وباره از حضور ملیشد های سفاک تصفید شید و میر م بید جاهیای  یو  

 .برذش ند. این واقعد ا الص و محبت مر م را با مجاهدین بیشرت سا ت

شهید مولوی  س گیر کارنامد هیای زییا ی جهیا ی  ار . امیا کارنامید کید بسییار 

مییال ی  ر  ۲۰۰۸نیومرب  ۲۷ ورشیدی مصا ف بیا  ۱۳۸۷قو   ۷ ربساز شد بد اریخ 

 .ولسوالی باالمرغاب رخ  ا 

بزرگ  شنن کد شامل صد موتر ناامی بو  از  قوای مولوی حیا  اللد می ذوید:

هرا  بد مرکز با غیس آمد و ازان جا بد هیدف عنلییا  بید سیوی باالمرغیاب حرکیت 

د، بیار هرذاه بد منطقد منگیان رسیی عساکر  شننکر . مجاهدین آما ذی کامل  اش ند. 



 
 

 

 پیشتازان کاروان جهاد

298 

نخست  ر هامن جا مور  حنلد قرار ذر ت اما نجا  یا ت. مجاهدین  ر منطقد جیوی 

نو  ر هر  و طرف رسک  ر کنین نشس د بو ند. قوه هرذاه  ا ل منطقد مجاهیدین شید 

مجاهدین حنلد کر ند، رویارویی چاشت روز آغاز شد و قوه تا عرصی تیار و میار شید. 

میوتر اکامالتیی را کید  ۶رینجیر و  ۲۱مجاهیدین  موترهای زیا ی  شنن از بین ر ت و

 اسیلحدمنلو از سال  و مهام  بیو  بید غنینیت ذر  نید.  ر ایین عنلییا   ه هیا مییل 

 .سبک، هاوان، هش ا  و  و،  هشکد، پیکا و.........نیز برای مجاهدین غنینت شد

 این عنلیا  ند تنها  ر مطبوعا  جهانی شور و هیاهوی زییا ی برپیا کیر ، بلکید

صدای اعرتاضا   ر  ا ل ارذان های کابل نیز بلند شید. مطبوعیا  نوشی ند کید ایین 

بزرگ ترین رضبد بر پیکر قوای  ول ی  ر چند سال ذدش د بو . رسیاند هیای جهیانی از 

مولوی  س گیر بد عنوان طرا  اصلی این عنلییا  نیام بر نید، هیامن بیو  کید  شیننان 

مان را بد هر ذوند کید میی تواننید بید شیها    ارجی و  ا لی م وجد شدند تا این قهر 

 .برسانند

مولوی حیا  اللد اکربی می ذویید :  اکیرت عبداللید لغامنیی، معیاون اسی خبارا  

و رسام هشیدار  ذر تمتا  تلفونی ر ی  کرزیی پس ازین عنلیا  با مولوی صاحا 

ن مرگ  ا ، مولوی صاحا  ر پاسخ ذفت : هیر چید  ر تیوان  اریید  رییز نکنیید، می

 .کسی نیس   کد از مرگ برتس 

 : شهادت 

 لیو  ۲۸مولوی  س گیر تحت تعقیا شدید  شنن قرار  اشت وباال ره بد تاریخ 

میییال ی  ر مببییاران بییی رحامنیید بیید  ۲۰۰۹ ییربوری  ۱۶ وشیییدی مصییا ف بییا  ۱۳۸۷

 .شها   رسید

مولوی حیا  اللد اکربی می ذویید : مولیوی صیاحا پیس از شینیدن عیرایض و 

ر م و تکنیل کارهای الزم، شامگاه با چند تن مجاهدین بد مهیامن  انید میا مشکال  م

آمد. آن شا طیاره ها بسیار ذشت و ذدار  اشی ند. مولیوی صیاحا چیون  سی د بیو  
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پس از مناز عشا  ی الفور  واب شد، من ه  بد  اند ر   ، امیا سیاعت  ه و نیی  شیا 

 .ناذهان صدای تند مببار مان را شنیدی 

ون شدی   یدی  کد طیاره ها سد مبا بر مهامن  اند پرتاب کر ه بو ند، هرذاه بیر 

یکی آن بد اوطاق و  وی  یگر  ر نز یکیی اوطیاق  یور ه بیو .  ران مببار میان تنهیا 

یکنت مجاهد  ر حالت ز نی زنده مانده بو  و بید شینول مولیوی صیاحا هفیت تین 

 . یگر بد شها   رسیده بو ند

س معیاون بیاز محنید نییز شیامل شیهدا بیو . مولیوی یکنت مجاهد ورزیده با غی

 س گیر  ر اثر اصابت چره بر جگرش بید شیها   رسییده بیو . تعیدا  زییا ی میر م و 

مجاهدین  ر جنازه او رشکت کر ند و سپس پیکر او  ر روس ای پیدری اش بید  یاک 

 .سپر ه شد. از او یک پرس بد  نیا ماند کد آن زمان هشت ماهد بو 

  :  ادهاخاطره ها و ی

مولوی  س گیر بر عالوه از اینکد مجاهد  لیر، مخلی  و ورزییده بیو   ر سیطح 

منطقد و  رمیان مجاهدین بد حیی مسئول جها ی از محبوبییت  یوق العیا ه و  اصیی 

بر ور ار بو . مال راز محند آ ند کد از ر قای نز یکی مولوی صاحا بو ، می ذوید 

بوبیت و نفوذ  اشت.  لیل محبوبیت او این بیو  : مولوی  س گیر  ر با غیس بسیار مح

کد تعصا، تبعیض قومی،  لگی پروری و  یگر متایال  منفی نداشیت، بیا هیر کسیی 

طبق رهننو  های رشیعت بر ور  می کر ، بد مسیر جها ی بسیار و ا ار بو  و هنیواره 

 یو  را  وست  اشت کد  ر بین مر م  و  زندذی بکند، با مر م هنیشد  ر متا  بو ، 

از مر م باال منی  انست و این تعامل صنیامند سبا اعی ام  ذسیرت ه میر م بیر او شیده 

بو . هرذاه او از زندان رها شد مر م با غیس چنان  وشحال بو نید ذوییا یکنفیر از هیر 

 . انوا ه رها شده باشد

مولوی حیا  اللد اکربی نیز با اشاره بد این مطلا می ذوید :  ران شیا و روزهیا 

ز یک  یر  عیا ی شینیدم کید مین بیرای  رذدشی گان عزییز  یو  آن قیدر  ییرا  و ا
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صدقا  نکر ه ام، چد قدری کد برای رهایی مولوی صیاحا کیر ه ام. مولیوی اکیربی 

می ا زاید : زمانیکد مولوی  سنگیر زندانی بو ، من و مولوی اسیامعیل یکبیار بید ییک 

ران جا زندذی می کننید ر  یی  و  ر منطقد  ش ی و  ور ست کد مالداران شرمد  ارانم  

نز یکی یک مسجد کد سق  نداشت  رمیان  یند های کوچی ها نشسی ی  و بیا میر م 

مجلس کر ی . یک زن کهنسال از  ا ل  یند صدا کر  کد مولوی  س گیر رها نشیده 

است ؟  ذف ی  هنیوز رهیا نشیده ، آن زن بزرذسیال بید ذریید رشوع کیر  و بیرای رهیایی 

 عا منو . ما صدای او را می شنیدی ، او چنان با ترضع  عا می کر  کد مولوی صاحا 

 .ما را ه  بد ذرید آور 

مولوی حیا  اللد می ذوید :  انوا ه مولوی  س گیر  انوا ه جها ی است، پیدر 

او کد  ر جها  بر ضد شوروی ها سه  ذر  ید بیو  و یا  کیر ه و میا رش زنیده اسیت. 

ور است و اوال   و  را بیا روحیید جهیا ی پیرورش  ا ه ما رش زن بسیار  یندار و  ال 

است. پس از مولوی  س گیر یک برا ر او نیز شهید شد. هرذاه میا بیرای  اتحید ر  یی ، 

ما رش آمد و برای ما ذفت کد :  و پرسم شهیده شده اند، اما مین تیا هنیوز بیرای شیان 

 .ذرید نکر ه ام

سال بو  آمد، او رس آن طفل را با  ر هامن اثنا پرس مولوی  س گیر کد طفل  ور 

 ست  و  می مالید و می ذفت من پرسان و نواسید هیای  یو  را بیرای جهیا  تربیید و 

پرورش می کن  و ایشان را  ر راه  دا وق  کیر ه ام، اذیر ایشیان شیهید شیوند  یو م 

 .حارض هس   کد  ر راه  دا بجنگ 

 ه اند اتفاق  ارند کد او مجاهدین و ر قای کد با مولوی  س گیر مدتی زندذی کر 

مجاهد مخل  و  رمانده صا ق بو  و نقش جها ی  و  را تا ا یر بد  وبی ایفا 

 منو . 
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی شهید  لسالم مجروح ن  - اهللرحمه  –مال عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 شناخت اجمالی :

 ورشییدی  ر روسی ای  ۱۳۴۵کور کاکیا  ر سیال مال عبدالسالم پرس حیاجی شی

 .ذلبیند  ر منطقد تیزنی ولسوالی نوزا  والیت هلنند  ر یک  انوا ه م دین بد  نیا آمد

سالگی از مدرسد های محلی آغاز کیر . چنید  ۱۰او آموزش های  ینی را بد سن 

 ر مد   ر ولسوالی نوزا   ر   واند و سپس بد ولسیوالی موسیی قلعید ر یت. هنیوز 

اوائل زندذی قرار  اشت کد کنونیست ها قدر  ا غانس ان را بد  ست ذر  ند، باملقابیل 

ا غان ها بد مقاومت جها ی آغاز منو نید و کنونیسیت هیا سلسیلد حنیال  و مببیاران 

  و  را بر مناطق روس ایی کشور آغاز و مر م رشوع بد هجر  کر ند.

 :هجرت و جهاد در برابر کمونیسم 

دالسالم آ ند  ر عنفوان جوانی منطقد را ترک و بد جها  آغاز کیر . شهید مال عب

او زندذی جها ی  و  را  ر ولسوالی ارغنداب والیت قندهار از جبهید میال عبیدالغنی 

رشوع کر . سپس بد پاکسی ان هجیر  منیو  و چنید سیال پییه  بید جهیا  مسیلحاند  ر 

های  ینی را نییز تعقییا میی مناطق مخ ل  قندهار و هلنند ا امد  ا  و هنزمان  ر  

کر . او بر عالوه از قندهار و هلنند  ر کوی د، چنن، ذیر ی جنگیل، پنجپیای و منیاطق 

 . یگر پاکس ان نیز  ر   واند و روند آموزشی اش را تا  رجد پنج  رساند

شهید مال عبدالسالم آ ند بارها برای ا ای  ریضد جها ی بد والیت قندهار سیفر 

زییا ی  ر ولسیوالی هیای پنجیوایی،  ری،  نید و ارغنیداب سیه  کر  و  ر جنگهیای 

 .ذر ت. چند بار  ر عنلیا  های چریکی  ا ل شهر قندهار نیز رشکت کر 
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شهید مال عبدالسالم بر عالوه از قندهار،  ر والیا  ارزذان،  راه و غور نیز مید  

انده بیو  و مهیار  های کوتاه جها  کر . او اعدا  جها ی و تربید ناامی را بد پایان رس

کامل  ر اس عامل سال  های سبک و سنگین  اشت.  ر سال های پایانی جهیا  مید  

زیا ی  ر والیت هلنند بد مبارزه مسلحاند  وام  ا  و  ر   ح ولسوالی سنگین و جن  

های قلعد ذز و ذرشک رشیک بو .  ر هلننید  ر اب یدا  ر جبهید مولیوی عطیا محنید 

 .نسی  آ ندزا ه تشکیل  اصی برای او  ا  دمت می کر  و سپس مال 

جنگهای تناینی واقعییت تلخیی بیو  کید  ر هلننید نییز رخ  ا . ولسیوالی هیای 

شاملی هلنند مرکز  رذیری ها بین حزب، حرکت، جنعییت و قومنیدان هیای مخ لی  

بو .  رذیری ها تا آغاز تحریک اسالمی طالبان  وام کر  و هیزاران نفیر جنگجوییان و 

 .طرف کش د شدندمر م بی 

مال عبدالسالم آ ند بیرای  یو  اری از ایین جنی  هیا، ییک مدرسید  ینیی  ر 

منطقد  و  تیزنی، ولسوالی نوزا  تاسیس کر . این مدرسد چهار سال  عال بو  و صیدها 

تن طلبای  ور  و بزرگ از آن اس فا ه علنیی کر نید، سیپس از سیوی ییک قومنیدان 

 ر سیال اول  ولیت مجاهیدین بیرای ا ای  ریضید  محلی بند شد. مال عبدالسالم آ ند

حج بد حرمین رشیفین ر ت و پیس از برذشیت  ر  انید نشسیت و تیالش کیر   یو  و 

 .ر قایش را از جن  های  ا لی  ور نگد  ار 

 : پیوستن به تحریک اسالمی طالبان 

هرذاه تحریک اسالمی طالبان از ولسوالی های میوند و  ری والیت قندهار آغیاز 

و سپس  ر ولسوالی  ند این والیت مرکز ذر یت، یکینت از ر قیای میال عبدالسیالم شد 

آ ند بد نام مال عبدالکری  بد طالبان پیوس د بو . او با ارسال نامید ای از میال عبدالسیالم 

آ ند  واست کد با طالبان یکجا شو . مال عبدالسالم آ ند بیا طالبیان متیا  ذر یت و 

ت هلنند رسید، او با ر قای  و  بد مرکیز هلننید آمید و بیا هرذاه قطعا  طالبان بد والی
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مال محند آ ند،  رمانیده عنیومی نایامی طالبیان از نز ییک  یید و رسیام و عنیال بید 

 .طالبان پیوست

مال عبدالسالم آ ند  ر ک اب کوچکی از  اطرا   یو  کید  ر زمیان حاکنییت 

ور   ی ح هلننید  ورشییدی  ر هیرا  چیاپ شید  ر می ۱۳۷۸امار  اسالمی  ر سیال 

نوش د است : مناطق مه  مرکز هلنند و ولسوالی ذرشک  ر  ست قومندان های پیشیین 

شمیرولی، عبدالرحنن جان و معل  یوس م قرار  اشیت، آن هیا پیشینها های طالبیان را 

نپدیر  ند، لهدا عنلیا   ر برابر آن ها آغاز شد، متام مناطق مهی  و مرکیزی هلننید بید 

رت جنگجویان ذر  ار و  وباره رها شیدند و  رمانیدهان مخیالفین بید زو ی   ح شد، بیش

 .سوی مناطق شاملی و یا ه  بد ولسوالی های رسحدی  رار کر ند

 : جنگ های هلمند و فتح هرات 

 و واقعد بزرگ پس از تصفید هلنند رخ  ا . نخست یک قومندان  یراری بید نیام 

ترصف  و   رآور . طالبیان بیا حضیور  یوس  بر نوزا  حنلد کر  و این ولسوالی را بد

مال محند آ ند و مال عبدالسالم آ ند  وباره ییورش بر نید و ولسیوالی را  وبیاره  ی ح 

کر ند. قومندان های  راری هلنند پس از آن  ر چوتیو، منطقید کوهسی انی و رسحیدی 

ولسوالی  یشو یکجا شدند و پایگیاه بزرذیی سیا  ند. پایگیاه کید هیر لحاید طالبیان را 

تهدید می کر . مال عبدالسالم آ ند و شامری از قومندان های برجس د ناامی بد  رمیان 

زعی  تحریک اسالمی بد سوی چوتو تشکیل شدند و مراکیز تفنگسیاالران  یراری را از 

 .بین بر ند

مال عبدالسالم آ ند آن زمیان بید حییی ولسیوال نیوزا  و قومنیدان  رقید ذرشیک 

کشور  ر والیت  راه و منیاطق غربیی هلننید میی بیو .  دمت منو . او بیشرت  ر غرب 

 .جای کد  رذیری های پیه  بین ا را  تورن اسامعیل  ان و طالبان رخ می  ا 

 ورشیدی تحول بزرذی  ر غرب کشور رخ  ا  و والیت هیای  ۱۳۷۴ ر تابس ان 

 راه، نینروز، هیرا  و بیا غیس از سیوی طالبیان  ی ح شید. میال عبدالسیالم آ نید نییز 
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وشا وش  یگر بزرذان تحریک نقش مهنی  رین   وحا   اشت. او جریان مفصیل  

این واقعا  را  ر ک اب  و  نوش د است.  ت ه آن را با توجد بد اهنییت تیاریخی آن، 

  ر سطور ذیل نقل می کنی .

نیروهای اسامعیل  ان و غفار آ ندزا ه با صدها تن جنگجویانی کد احنید شیاه 

کیر ه بیو  بیا ییک تعیرض بیزرگ از اسی قامت ولسیوالی ذلسی ان مسعو  از کابل روان 

والیت  راه بر  و های طالبان حنلد کر نید. ذلسی ان را بید کنیرتول  یو   رآور نید و 

سپس طالبان را از ولسوالی  الرام نیز عقا راندند. مال عبدالسالم آ نید کید مسیئولیت 

 :  رقد ذرشک را بد  وش  اشت، می نویسد 

حرکت کر م، اما  ر راه با مال  اضل آ ند رو برو شدم. او ذفیت : بد سوی  الرام 

 رمانده عنومی جن  مال محند آ ند  رمیان  ا ه اسیت کید  یو شیوراب را محکی  

بسازید، زنجیر بیاندازید و طالبان را نگدارید کد عقا بروند. ما پس ازان  ر شوراب بید 

رای مین ذفیت کید بید وضع الجیش مرصوف شدی ، میال محنید آ نید نییز رسیید و بی

ذرشک برو، تدابیر   اعی آن جا را  رست بکن و عرص  وباره بید شیوراب بییا. مین بید 

ذرشک ر    و عرص روز  وباره با چند تن ر قا بد سوی شوراب حرکیت کیر م، امیا  ر 

راه با مال  ا اللد آ ند و تعدا  بزرذی از طالبان رو برو شدم، آن ها بسیار غنگین بو ند 

مال محند آ ند  ر شوراب شیهید شید و طالبیان عقیا نشیینی  ارنید. طالبیان و ذف ند 

بسیار  س د بو ند و حوصلد مقاومت را از  سیت  ا ه بو نید.  ر هیامن اثنیا از قنیدهار 

 رمان امیراملؤمنین رسید کد مال رحنت اللید آ نید بجیای میال محنید آ نید قومنیدان 

امعیل  ان و احند شاه مسعو  بیا عنومی جن  تعیین شده است. هنزمان نیروهای اس

یک تهاج  بزرگ و میورال قیوی پیتیوی  اشی ند و سیاحا  زییا ی ذرشیک را هی  

ترصف کر ه بو ند. بزرذان طالبان بد رسکر ذیی میال رحنیت اللید آ نید برنامید عاجیل 

 ۳صید نفیری و  ۳برای حنلد جوابی ترتییا  ا نید. نقشید عنلییا  جیوابی بیا تشیکیل 

نفر بد شنول مال  ا اللد آ ند، مال رساب الدین و میال  صدد کد اس قامت چنین طر  ش
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نفر بد رسکر ذی مال رحنت اللد آ ند  صد ان محند بر اس قامت بغرا حنلد می کنند، 

 ر اس قامت چهارراهی نفرسنگی بد طرف راست رسک و صد نفر  یگر بد قییا   میال 

 .عبدالسالم آ ند مس قیام بر رسک حنلد بکنند

لسالم نوش د است : صبحگاه جن  آغاز شد، ما هشت نفیر توسیو ییک مال عبدا

موتر لندکروزر  ر بین قوای  شنن  ا ل شدی ، بسیاری ها  کر کر ند مال عبدالسیالم 

آ ند ر یق  یرین غفار آ ندزا ه است و بد او تسیلی  شید. امیا میا عنلییا   یو  را بیا 

با آغاز جن  نخسی ین تانیک هامهنگی متام جهت ها،  ر تاریکی صبح آغاز کر ی . 

 ر ساحد ما از طرف مال زرذی ز ه شد و جن   ر متام اطراف شید  یا یت.  شینن 

بسیار کوشش کر  و لیکن پیتوی ن وانست و بد عقا نشینی مجبور شید.  رذییری هیا 

 .تا عرص روز  وام کر  و لشکر  شنن تا منطقد حوض  شک عقا رانده شد

ی شامر لو یس کی را بد غنینت و ا یرا  زییا ی را طالبان وسایو، وسائل و موا  ب

تانک اسامعیل  ان  ر میدان جن  باقی ماند، ییک میوتر تیلیر  ۱۵بد اسار  ذر  ند، 

پر از چهل میلد و موا  لو س یکی بد غنینت ذر  د شید. امیراملیؤمنین میال محنید عنیر 

البیان  ییدار مجاهد آن روز بد تنهای بد ذرشک آمد و  ر  و اول جن  بیا بزرذیان ط

منو ، اما مجاهدین ارصار کر ند کد  وباره بد قندهار برو ، زیرا  طر مببار میان وجیو  

 اشت. پس ازان مال محند ربانی، مال متی آ نید و حیاجی بتی صیاحا بیا شیامری 

زیا ی طالبان آمدند. هرذاه  الرام   ح شد، جلسد ای بد رسکر ذی مرحوم امیراملؤمنین 

و تشکیل های عاجل برای ترصف  راه و هرا  صیور  ذر یت و  زیر یک پل  ائر شد

اس قامت های مخ ل  بید قومنیدان هیای جنگیی سیپر ه شید.  داونید م عیال هنید را 

 .کامیاب سا ت و پس از  راه شهر تاریخی هرا  نیز   ح شد

 : به حیث قومندان قول اردوی هرات 

ول ار وی چهارم هرا  مال عبدالسالم آ ند پس از   ح هرا  بد حیی قومندان ق

تعیین شد. امیا ر قیای جهیا ی او  ر بیا غیس و  یو هیای جنگیی کابیل نییز مشیغول 
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 دمت بو ند. او شش ماه پس از   ح هرا  بید  یو هیای جنگیی کابیل آمید. هرذیاه 

قوای احند شاه مسعو   ر منطقد عینک بر  و طالبان حنلد کر ند و سیاحا  بزرذیی 

و هزاران تن طالبان برای حنلد جوابی بد عینیک ر  نید  را ترصف کر ند، مال عبدالسالم

و متام ساحا  از  ست ر  د را  وباره بد کنرتول  و   رآور ند و ح ی بید  امنید هیای 

کابل رسیدند. اما چون مسعو   ر متام منطقد ماین  رش کر ه بو ، تعدا  زیا ی طالبیان 

بدالسیالم آ نید نییز بیا میاین بر اثر انفجار ماین ها شهید و ز نیی شیدند، میوتر میال ع

 .تصا م کر  و کنر و هر  و پای او شکست

اس خوان پاهای او ریزه رییزه شیده بیو  و او از پیا معییوب شید. اذیر چید بزرذیان 

امار  اسالمی برای تداوی او بسیار تالش کر ند، بد پاکس ان و آملان روان کر نید، امیا 

 پاهای او  وب نشد.

ت او بد معاون او میال عبیدالولی زرذیی سیپر ه شید. زمانیکد او ز نی شد مسئولی

مال زرذی  ر   ح کابل نقش بارز  اشت و سپس  ر   ح اول مزار رشیی   ر  رذییری 

شدید با قوای جرنال مالک شهید شد. مال عبدالسالم پس از برذشت از تیداوی  وبیاره 

 ر کنیرتول بد وریفد  و   وام  ا . آن زمان صفحا  شامل یکبار  یگر تصیفید شید و 

امار  اسالمی قرار ذر ت.  ر این   وحا   ر پهلوی مال برا ر آ ند، مال  اضل آ ند 

و بزرذان  یگر امار  اسالمی مال عبدالسالم آ ند نییز بید حییی قومنیدان قیول ار وی 

هرا  نقش مه   اشت. او تا زمان تهیاج  امریکیایی هیا بیر ا غانسی ان و عقیا نشیینی 

 .شهرهای کشور بد وریفد  و  ا امد  ا امار  اسالمی از سائر 

 : جهاد در برابر تهاجم امریکایی ها 

مال عبدالسالم آ ند پیس از سیقوط هیرا  بید زا ذیاه  یو  نیوزا  برذشیت و  ر 

منطقد  و  علنی زندذی می کر . اما چون از سوی امریکایی ها  طر احسا  می شید 

نهیا شیش تین ر قیای مع نید بیا او ماه مخفیاند زندذی کر . ت ۳سال و  ۳او مخفی شد و 
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رابطد  اش ند. مال عبدالسالم آ ند آن زمان نیز ر قای  و  را بد جها  تشویق می منیو  

 .و برای عنلیا  ها رهنامیی می کر 

سپس او وار  کارزار شد و  ر بین نیوزا ، کجکیی، موسیی قلعید و منیاطق  یگیر 

بد تنای  مجاهدین آغاز کیر . او ر ت و آمد می کر  و بد مشوره بزرذان امار  اسالمی 

 ر این سلسلد یکبار  و صد تن مجاهدین هلننید،  یراه و ارزذیان را از طیرف شیا  ر 

منطقد تیزنی ولسوالی نوزا  جنع کر  و  ر هامن نشست هدایت  ا  کد جهیا  را علنیی 

صد صیندوق مرمیی هیای ثقییل و مقیدار  ۶کنید و بد مناطق  و  پایین شوید. هنچنان 

از سال  و مهام  را توزیع و  رمیان ذسیرتش عنلییا  هیای جهیا ی را صیا ر بزرذی 

 .کر 

  : شهادت

، زمانیکید مییال ی ۲۰۰۹اپرییل  ۲۸ ورشیدی مصیا ف بیا  ۱۳۸۸ثور  ۸بد تاریخ 

مال عبدالسالم آ ند  ر ساحد رسپلی منطقد تیزنی ولسوالی نیوزا  مخفیانید زنیدذی میی 

چاپد ز ، مال عبدالسالم آ ند با امریکیایی هیا کر ،  شنن سی یالیت او را کش  کر  و 

 ر حالیکد آن ها پش یبانی طیارا  و هلیکوپرتهای جنگی را با  یو   اشی ند بید مقابلید 

پر ا ت، چند تن امریکایی ها را کشت و  و ش بد مقام ر یع شها   نائل ذر ید. انیا 

 .للد و انا الید راجعون

شهید مال عبدالسالم مجرو   ر میور   مولوی محنو   ان ثاقا، برا ر و جانشین

شخصیت او می ذوید : او بر عالوه از نبوغ ناامی، با کارهای ر اهی نیز عالقید  اشیت. 

مدرسد بزرذی  ر منطقد  و  سا  د بو . هنچنان با مدار  و مساجد زیا ی  ر بخش 

تیالش غیور نییز بسییار  –اعامر و بازسازی هنکاری کر ه بو . برای سا نت مسیر نوزا  

کر  شکد اکنون سهولت بزرذی برای مر م شده استم. او شائق منصیا نبیو  و ذدشیت 

 .را بر ان قام ترجیح می  ا 
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بعضی مر م بر  اند او بار بار چاپد ز ند،  انید او را توسیو عسیاکر  ول یی چیور 

رتول کر ند، برا ران و عزیزانش را بد زندان اندا  ند. هرذاه طالبان  وباره منطقد را بد کن

 و   رآور ند، آن ها از تر  مال عبدالسالم آ ند از منطقد کوچ می کر ند، امیا او بید 

آن ها پیام روان کر  کد مطننئ باشند، اکنون تنها رشیعت اسالمی می تواند آن هیا را از 

 طریق محاک  مجازا  کند، او شخصاً ارا ه ندار  کد ان قام بگیر .

میا جبهید اش هنیوز  عیال اسیت و هیزاران تین مال عبدالسالم مجرو  شهید شد، ا

مجاهدین تحیت قییا   بیرا ر او  ر منیاطق مخ لی   ر برابیر طیاغو  امریکیایی بید 

  عنلیا  های جها ی شان  وام  ا ه اند.
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گاهی هب زندگی شیخ الحدیث لعلی دیوبندی   ن  - اهللرحمه  -مولوی عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : شاهد غزنیوال 

 ر سیال  -رحند اللید  –یخ ال فسیر و الحدیی الحاب مولوی عبدالعلی  یوبندی ش

 ورشیدی  ر روس ای الکو یل  ر مربوطا  ولسوالی  ری والییت قنیدهار  ر  ۱۳۱۷

 انوا ه علنی مرحوم مولوی شیر محنید چشی  بید ذی یی ذشیو . پیدر او مولیوی شییر 

 . و زبده عرص  و  بو ند محند و پدر کالنش مولوی محند رشی  از عاملان نخبد

 : آموزش 

مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی  ر  های  ینیی را نیز  پیدر بزرذیوارش آغیاز 

منو . اما پس از و ا  پدر مسئولیت تربیوی او را برا ر بزرذش مولوی عبداللد جان بید 

 وش ذر ت.  یوبندی صیاحا مید  چنیدی نیز  بیرا ر بیزرگ  یو   ر   وانید و 

 وسطد را  ر مدرسد محندید  ر شهر قندهار بید پاییان رسیاند. پیس سپس ک اب های م

ازان برای  راذیری علوم بیشرت بد شهر کوی د شبلوچس ان، پاکس انم سفر کر  و  ران جیا 

چنید میید   ر مدرسید ماهییر العلییوم، شیالدره بیید تحصییال   ینییی  ییو   وام  ا . او 

ی  ر جامعد اسالمید اکوره هجری قنر  ۱۳۸۳آموزش های نهایی رشعی  و  را  ر سال 

   ک،  یرب پخ ونخوا بد تکنیل رساند و سند  راغت را از هامن مدرسد بد  ست آور 

. 

مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی  ر  وره آموزشی  یو  از علیامی جیید عرصی 

هنچون شیخ الحدیی موالنا عبدالرحنن میانوی، شیخ الحدیی موالنیا حنداللید جیان 

للد اجنیری، مولوی صاحا چارباغ و........ بهیره منید و  یضییاب  اجوی، مولوی عبدا

شد. بیشرت اس ا ان او چون از  یوبند  ارغ بو ند و یا ه  پیوند عنیق علنی و  کیری بیا 
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را بیرای  یو  ان خیاب «  یوبنیدی» ارالعلوم  یوبند  اش ند مولیوی عبیدالعلی تخلی  

 منو .

 : تدریس و خدمات اصالحی 

العلی  یوبندی سلسلد تدریس و  عیو  را  ر منطقید  یو  و مرحوم مولوی عبد

 ر ساحا  مخ ل  قندهار آغیاز منیو . او توانسیت شیامر زییا ی از شییف گان علیوم 

 . اسالمی را برای  دمت  ینی جامعد تقدی  بکند

 ورشییدی،  ر ن یجید کو تیا  ر ا غانسی ان بید  ۱۳۵۷هرذاه کنونیست ها  ر سال 

آن ا غیان هیا بید جهیا  و مبیارزه پر ا  نید، مرحیوم مولیوی  قدر  رسیدند و بد تعقیا

عبدالعلی  یوبندی نیز هنچون  یگر علامی حق پرست قندهار مسلامن ها را بید جهیا  

علید کنونیست ها  عو  می  ا . او سپس بد پاکس ان هجر  کیر  و  ر  ییار هجیر  

صینیامند   ر پهلوی  عو  و تدریس  ر عرصید تربیید  ینیی و  کیری مجاهیدین نییز

  دمت می منو .

زمانیکد ر ی  کنونیس ی  ر ا غانس ان سیقوط کیر  و جنی  هیای تناینیی آغیاز 

شد، مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی بد تدریس مشغول شد و از  ییار هجیر  سیعی 

 . می کر  ذروه های مسلح منطقد  و  را از جنگهای  امنان سوز باز  ار 

االران و جنای کیاران قییام منیو ه قنیدهار را از رش اما هرذاه طالبان  ر برابر تفنگس

آن ها تصفید منو ند و زمیند تدریس برای مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی  ر  ا یل 

کشور مساعد شد، او بد ا غانس ان برذشت و  ر  حدیی را  ر مدرسد مرکیزی قنیدهار 

 . رشوع کر 

ارا متنییدان مولییوی اذییر چیید بیشییرت مسییئوالن و  رمانییدهان طالبییان شییاذر ان و 

بو نید و  یو  او نییز از حامییان رس سیخت امیار   -رحنید اللید  -عبدالعلی  یوبنیدی 

 . اسالمی بو  اما هیچ مسئولیت رسنی نداشت، زیرا با ورائ  رسنی عالقد نداشت



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

311 

مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی  ر  وران حاکنییت امیار  اسیالمی از طرییق 

 اصی کد تحت عنوان    الصون الره/راه نجا  بید را یوی صدای رشیعت  ر برنامد 

نت می رسید بد سواال   قهی مر م جواب می ذفت. پاسخ های  یوبندی صاحا بیر 

عالوه از اینکد بد آیا  قرآنی، احا یی نبوی و ک ا  قهی آراسی د بیو  بسییار رصییح، 

برنامید راه   صیح و بلیز نیز بو . از هنین بو  کید مرحیوم مولیوی عبیدالعلی  یوبنیدی و

 . نجا   ران زمان بسیار محبوبیت و شهر  یا ت

  اوای مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبنیدی عبیا ا ، معیامال ، عقائید، سیاسیت، 

اق صا  و سائر امور و عرصد های زندذی را احاطد می کر . این ذ یره بیش بهای علنی 

وم مولیوی صیاحا   اوی می رسد از سوی پرسان و ارا متنیدان مرحی هف صداو کد بد 

جنعآوری شده و بد ذوند سنعی و برصی برای اس فا ه هنوطنان آمیا ه و تقیدی  شیده 

 . است

ویژذی این مجنوعد علنی اینست کد بسیار سا ه و عام  ه  است و لهجد شیرین 

مرحوم مولوی صاحا توجد شنوندذان را بد  وبی جلا می کند. لهدا مر  و زن، عا  

 . بی سوا  می تواند بد آسانی اس فا ه بکندو بی عل ، با سوا  و 

 : زندگی شخصی 

مرحوم  یوبندی صاحا با وصی  اینکید شخصییت مشیهور علنیی کشیور بیو  

زندذی بسیار سیا ه و بیی تکلی   اشیت، بسییار سیخی و مهیامن نیواز بیو ، ا یالص، 

محبت، تواضع و عیا   بیامران از  اصیت های او بو ، بد کرامیت انسیانی بسییار ارب 

می ذداشت، چنان م واضع بو  کد هرذاه یک عا  اذر شاذر  او ه  می بو  بد مجلیس 

می آمد از روی احرتام جای  و  را برای او ترک می منو  و هرذاه کسی برای پرسیش 

 ینی می آمد، می ذفت باید این موضوع را از علیامی منطقید نییز بپرسیی، زییرا سیوید 

 . علنی آن ها بسیار باال است
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 : ات تالیف

مرحییوم مولییوی عبییدالعلی  یوبنییدی اذییر چیید بخییش اعایی  زنییدذی  ییو  را  ر 

تدریس،  عو  و جها  سپری منو ، اما او چند ک اب نیز نوش د است. تالیفیا  چیاپ 

 :  شده و چاپ ناشده او  ر زبان های عربی،  ارسی و پش و قرار ذیل است

 نرص االحباب علی رغ  املرتاب /  ارسی : ۱

 خیام  ی ر  االوهام /  ارسینصا ال : ۲

 نصیر االسالم  ی ا بار سید االنام / پش و : ۳

 بلوغ املرام  ی تعلی  االسالم / پش و : ۴

 نرص  االسالم / پش و : ۵

 ارشا   املسائل بین الحق و الباطل / پش و : ۶

 قرا   ل  االمام /  ارسی ، غیر مطبوعد : ۷

 حاشید جاللین / غیر مطبوعد : ۸

 شید رش  عقائد و  یالی /  غیر مطبوعدحا : ۹

الرعای  علی الهدای  / حاشید  و بخش اول یعنی هدایید صیلوة و نکیا  طبیع  : ۱۰

شده و لیکن حاشید  و بخش ا یر شبیع و شفعدم   ر اثر بیامری مرحوم مولوی صاحا 

 . نامتام ماند

 : شخصیت اجتماعی و علمی 

علنی و  قهی کشور چراغی بو  کید مرحوم مولوی عبدالعلی  یوبندی  ر صحند 

رسارس کشور از روشنی آن بهره می ذر ت.  یدما  ذرانبهیای علنیی او بیرای میر م و 

 . جامعد  راموش ناشدنی است
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مهار  او  ر  عل  تفسیر و حدیی و هنچنان  ر  قد، اصول الفقید، رصف، نحیو، 

بیو . از تکیرب، تایاهر، بدیع و بیان نز  هند مسل   بو .  یوبندی صاحا بسیار پرهیزذار 

حسد و بدذامنی نفر  می کر  و با کسی رقابت و ه  چشنی نداشیت.  یگیران نییز او 

 . را بد حیی اس ا  ارزشنند و ذرانقدر احرتام می کر ند

شا روان  یوبندی صاحا  و  را از  و  یواهی،  یو  پرسی ی و  یو  سی ایی 

 ا القی را  ر او ندیده بو . مصئون نگد  اش د بو  و هیچکسی آثار این بیامری های

 یوبندی صاحا  ر امور  ینی بسیار قاطع و جدی بیو  و از هییچ مالمیت ذیری 

 . هرا  نداشت. این صفت را  داوند م عال برای بنده ذان  اص  و  عطا می کند

باید اعرتاف بکن  کید هنید ابعیا  زنیدذی علنیی، جهیا ی، ا القیی و اج امعیی 

 . ندی را منی توان  رین زندذی نامد کوتاه جا  ا مرحوم مولوی عبدالعلی  یوب

 : وفات 

ذی القعیده  ۱۴باال ره این شخصیت نامدار علنی بید رضیای الهیی روز  و شینبد 

ازین جهیان  یانی رحلیت   ورشیدی ۱۳۸۸عقرب  ۱۱هجری قنری مصا ف با  ۱۴۳۰

  منو  و بد رحنت حق پیوست. روحش شا  و راهش پر راهرو با  .
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گاهی هب ز  - اهللرحمه  -ضیاء الدین افروق  ندگی و کارانمه اهی شهید اقری ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

میال ی بو . شید ، حید  و حامسید آ رینیی هیای  ۲۰۱۰ماه های اب دایی سال 

جها   ر برابر نیروهای اشغالگر  ر رسارس کشور بد اوب رسیده بو . آن  ونین و مرذبار 

سال  ر  هد اول اشغال برای صلیبی های اشغالگر و مز وران  یو   رو  ید شیان ترین 

 بو .

 ر سلسییلد وریفیید  ورنالیسیی ی ارا ه  اشیی   بییا مسییئول جهییا ی والیییت  اریییاب 

مصاحبد بکن . کاشاند  قیراند را  ق الباب منیو م. یکنفیر از  انید بییرون شید و میرا بید 

جیوان میانید قید و  یوش رو  ر اوطیاق  سوی یک اوطاق کهند و  امد رهنامیی کیر ،

نشس د بو ، بسیار صنیامند معانقد کر  و چنان معلوم می شد کد ز   های  یو  را تیازه 

پانسامن کر ه است، از آنانیکد  ر اوطاق نشس د بو ند  ر مور  مسئول جهیا ی والییت 

  اریاب پرسیدم، آن ها هامن جوان  وش رو و  وش  و را معر یی کر نید کید قیاری

 . صاحا  اروق است

مجلس طوالنی و نشست مطبوعاتی با قاری صاحا ضیاء الیدین  یاروق  اشی  ، 

او از جنلد کسانی بو  کد می توانست بیا ییک صیحبت  ر قلیا جیا بگییر ، م واضیع، 

 اکسار، مؤ ب و  راتر از هند مجاهد صنینی و واقعیی سینگر کید جیان، میال و هنید 

ن اسالم وق  کر ه بیو . شیهید قیاری ضییاء الیدین  ارایی  و  را برای پاسداری از  ی

 اروق  ر هامن  یدار  ر قلب  جا ذر ت. اما  ر واقعیت بعدا پی بر م کد  داوند م عال 

سالد را برای کارهیای بسیا بزرذیی آ رییده اسیت. بلیی، شیهید  یاروق  ر  ۳۰این جوان 

  و مقاومیت  ر والیا  شامل بد ویژه  اریاب، جوزجیان و رسپیل از بنیا ذیداران جهیا
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برابر صلیبی ها بو . او چراغ جها  را بد هنِت واال، مبارزه پیه  و قربانی هیای مخلصیاند 

جوانیان را و   و   ران مناطق روشن کر ، مر م را بد  کر و روحید جها ی مجهز منیو 

 .تربید و آما ه منو ه باال ره  ر هنین راه بد مقام سعا   بخش شها   نائل ذر ید

 ر سطور ذیل با زندذی و چندی از کارنامد های این قهرمان پر ا  خار آشنا بیائید 

 . شوی  و قلا  گار و رنجور  و  را بد یا  یک مجاهد حقیقی طراو  بخشی 

 : شناخت اجمالی 

 ۱۳۵۸شهید قاری ضیاء الدین  اروق پرس حاجی عبدالباقی بد قوم ازبک  ر سال 

 ولیت آبیا  والییت  ارییاب چشی  بید جهیان  ورشیدی  ر روس ای توپخاند ولسوالی 

 . ذشو 

 :  آموزش

 رسهای اب دایی را  ر مدرسد مولوی شنس الدین  ر منطقد  و   واند و سپس 

برای حفل قرآن بد ولسوالی شییرین تگیاب ر یت و قیرآن مجیید را  ران جیا  ر مید  

 کوتاه  ر سیند  و  جا  ا .

د. او چنید مید   ر یکیی از سپس برای  راذیری علوم  ینیی عیازم پاکسی ان شی

مدار   ینی  ر کنی پبو، پشاور  ر   واند و پس ازان بید منطقید رحیی  ییار  یان، 

رضی اللد عند  -پنجاب ر ت و  ران جا  ر مدرسد مشهور و معروف عبداللد ابن مسعو  

 . بد تحصیال   و  ا امد  ا  -

یکد جن  هیا  ر قاری ضیاء الدین  اروق  ر  وران حاکنیت امار  اسالمی زمان

شامل کابل جرییان  اشیت، اذیر چید  ور سیال بیو  و لییکن شیوق مبیارزه او را وا ار 

سا ت تا بد کابل برو  و  ر  هرست کسانی کد بد ساحد جن  تشکیل می شیوند ثبیت 

نام بکند. او بسیار کوشش منو  امیا بید  لییل  ور سیالی اجیازه نیا یت. او از کابیل بید 

منو  بد واسطد قومندان مشهور جها ی و عضیو کنیونی  هرا  ر ت و  ران جا کوشش
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شورای رهربی امار  اسالمی مولیوی عبیدالرحنن صیاحا  ر صی  جهیا ی شیامل 

 . شو 

مولوی عبدالرحنن می ذوید : او بسیار آرزوی جها   اشت، ذف   هنیوز از نگیاه 

 اصول امار   ور  هس ی، ان اار بکن، اما قاری صاحا می ذفت : جهیا  بید شیوق و

جرا  رضور   ار  و من هر  وی آن را  ارم، اما باز ه  اجازه نیا ت، لهدا تیا تهیاج  

 . امریکایی ها بر ا غانس ان بد آموزش های  ینی  و   ر والیت هرا  ا امد  ا 

 : نقش تاسیسی در جهاد بر ضد امریکا 

شهید قاری ضیاء الدین  اروق پس از تهاج  امریکایی هیا تیا یکسیال  ر منطقید 

 و  بو  و سپس با چند تن  وس ان  و  بید نییت جهیا  و تربیید نایامی  انید را تیرک 

ذفییت و بیید منییاطق قبییایلی و مییرزی بییین ا غانسیی ان و پاکسیی ان ر ییت. او  ر سییاحا  

 . کوهس انی آنجا  ر مراکز تربیوی مجاهدین بد مترینا  ناامی پر ا ت

ر ، بید وییژه بیا شیهید شهید قاری صاحا آنجا با بعضی مجاهدین آشنایی پیدا ک

قاری محند طاهر جان  اروق نیز معر یی شید. او پیس از  ر  هیای جهیا ی  ر ذیام 

نخست بد  عو  جها ی پر ا ت، تیا طلبیای مدرسید هیا، جوانیان و عامید میر م را از 

 .  رضیت و اهنیت جها  آذاه بساز 

 ر   یکنت از ر قای شهید قاری ضیاء الدین می ذوید : آن زمیان میا  ر مدرسید

می  واندی ، قاری صاحا بد مدرسد می آمد و طلبای منطقد را بید جهیا   عیو  میی 

کیر . او یییک  ماشیین  ی وی  ی نیییز  اشییت و توسیو آن ویییدیوهای جهییا ی را  ر 

مجالس  صوصی بد طالبان و مر م عامد نشان می  ا  و بد این طریق آن ها را بد جهیا  

ولسوالی  و   ولت آبا  نیز جوانیان را  عو  می منو . شهید قاری صاحا سپس  ر 

 با منایش اصدارا  جها ی بد جها  ترغیا می  ا .

میال ی  ر ییک مصیاحبد  یو   ر  ۲۰۱۰شهید قاری ضیاء الدین  اروق  ر سال 

مور  آغاز  عالیت های جها ی  ر  اریاب و والیا  هنجوار چنین ذفت : ما کارهیای 
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 ی ، ما بد مساجد و  اند ها می ر  ی  و هر نفیر جها  را نخست با برنامد  عو  آغاز کر 

را از هدف و  رضیت جها  آذاه می سا  ی ، ح ی چنین ه  شده است کد مجاهیدین 

 ر کنار راه ایس ا ه می شدند، هر رهگدر را پیش  و  طلا می کر ند و مدعای  یو  

 ند و اع ام  را بیان می منو ند. این کار ذهنیت مر م را روشن سا ت، مر م ما را شنا 

پیدا کر ند و بد چش   و   یدند کد مجاهدین بر  الف تبلیغا   شنن هند  رزنیدان 

 . هنین مر م و هنین منطقد هس ند

 : عملیات های جهادی 

شهید قاری صاحا و  وس ان او نخس ین عنلیا  جهیا ی را  ر منطقید  یو  بید 

رسپیل  ر اوائیل بید  شکل حنلد چریکی انجام  ا ند. مجاهدین  ارییاب، جوزجیان و

ذوند مشرتک عنلیا  های چریکیی انجیام میی  ا نید و هنیواره  ر حالیت سییار میی 

بو ند. چون تعدا  شان ک  بو  و با مشکل کنبو  اسلحد و امکانیا  نییز  چیار بو نید، 

لهدا بر یک مرکز ضعی   شنن حنلد می کر ند، سپس  یی الفیور آنجیا را تیرک میی 

ر  ند، ذویا هنزمان  ر سد والیت عنلیا  های جهیا ی  کر ند و بد والیت  یگری می

 . انجام می  ا ند

بعدا  عالیت ها و عنلیا  های مجاهدین  ر  ارییاب نییز هنچیون  یگیر بخیش 

های کشور علنی شد و از کنیت و کیفیت عالی بر ور ار شد. شهید قاری صیاحا  ر 

ک مجاهید نامیدار پیت ت کارهای جها ی  اریاب نقش برازنده  اشت و بید حییی یی

 وب  ر شید. او مد  زیا ی بد حیی مسئول ناامی ولسیوالی  ولیت آبیا  صیا قاند 

میال ی از سوی مقیام رهیربی امیار  اسیالمی بید  ۲۰۰۹ دمت منو  و سپس  ر سال 

 .حیی مسئول عنومی جها ی والیت  اریاب تعیین ذر ید

بزرذیی را  ر  ر  وران مسئولیت او مجاهیدین حنیال  مرذبیار و عنلییا  هیای 

والیت  اریاب بر ضد  شنن انجام  ا ند و  ر ن یجد بد شنول ولسوال و قومندان امنیید 

اند وی و قومندان امنید شیرین تگاب، مقاما  و عساکر زیا ی  شینن از بیین ر  نید. 
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میال ی بد حدی وسییع شید کید مجاهیدین  ر  ۲۰۱۰ساحد جها ی مجاهدین  ر سال 

یرین تگیاب،  واجید ناموسیی، املیار، قیصیار، چهلگیزی، ولسوالی های  ولت آبا ، ش

ذییورزوان، بلچییراغ و لییوالش منییاطق زیییا ی را  ر کنییرتول  ییو   رآور نیید. هنچنییان 

تشکیال  ملکی و محاک  امار  اسالمی نیز  ر بیشیرت سیاحا  والییت  ارییاب  عیال 

 . شد و  اریاب بد سنگر ا  خار آ رین و تسخیر ناشدنی مبدل شد

 :  شهادت

اری ضیاء الدین  اروق پس از مبارزه طوالنی و صینیامند بیاال ره روز پنجشینبد ق

شییباند  ر عنلیییا   میییال ی ۲۰۱۰اک ییوبر  ۷  ورشیییدی مصییا ف بییا ۱۳۸۹میییزان  ۱۵

نیروهای اشغالگر و مز وران  ا لی شان  ر منطقد قرغن قدق ولسوالی  ولیت آبیا  بید 

 . شها   رسید

شهید قیاری صیاحا بیا  .ولسوالی موقعیت  ار قرید قرغن قدق  ر نز یکی مرکز 

چند تن مجاهدین  ران قرید جا ذر  د بو ند. مجاهدین ازان جا بید رسک عنیومی میی 

ر  ند و بد قوای  شنن کنین می نشس ند. اما هرذیاه  شینن  یرب شید عنلییا  بیزرگ 

و زمینی و هوایی انجام  ا . قاری صاحا برای حفارت مر م ملکی از قرید بیرون شید 

بد یک  شت برآمد. اما  ران جا از سوی  شنن کش  شد. نخست یکینت مجاهید  ر 

حنلد هوای  شنن بد شها   رسیید و سیپس قیاری صیاحا ضییاء الیدین بیا سید تین 

مجاهد  یگر  ر اثنای رویارویی جام شها   را نوش جیان منو نید. انیا للید و انیا الیید 

 . راجعون

از قریید پیدری اش  ر روسی ای میننید  پیکر شهید قاری ضیاء الیدین  یاروق  ور

 .  اک سپر ه شدد قشالق  ر نز یکی ولسوالی بلچراغ ب

 حرفی چند در مورد شخصیت شهید قاری ضیاء الدین فاروق :

پدر شهید قاری ضیاء الدین  اروق شخ  زمیندار و ثرومتنید منطقید بیو . پیول، 

ب و م یاع  نییوی هییچ باغا  و  ارایی زیا ی  اشت. اما شهید قاری صیاحا بیا اسیبا



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

319 

عالقد نداشت، عیش و عت   نیوی را  راموش کیر ، زنیدذی آرام و راحیت را پشیت 

 رس ذداشت و عنر  و  را برای مشکال  جها ، هجر  و مبارزه وق  منو .

شیخ الحیدیی مولیوی عبیدالباری سیعیدی  ر پهلیوی اینکید محاسین و مزاییای 

ذویید : هرذیاه  ر مجیالس علیام و زیا ی شهید قاری صیاحا را بییان میی کنید، میی 

روحانیون می نشست با توجد کامل بد مشوره ها و نصایح آن ها ذوش میی  ا  و شیاید 

 . یگاند مسئول والی ی بو  کد هیچکسی از او شکایت نداشت

 وس ان او می ذویند : قاری صاحا شخصیت پاک و پرهیزذار بو ، با پیول بییت 

د مسئول بو  و لیکن با امور مالی کار نداشت، بلکید املال بسیار اح یاط می کر ، اذر چ

یکنت مجاهد را بد حیی مالی مقرر کر ه بو  و هند پول نز  میالی بیو ، بیا جهیا  بسییار 

عالقد  اشت، از  ور سالی آرمان جها  را  ر قلا  اشت و پس از تهیاج  امریکیایی 

  ها تا بد شها   بد جها  ا امد  ا . رحند اللد تعالی.
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 - اهللرحمه  –حنفی  مولوی محمد رستمه ردخشان علم و جهاد شهید ستار
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : مجاهد 

 

پرس ملک حبیا اللد  ان و نواسد  -رحند اللد  –شهید مولوی محند رس   حنفی 

ملییک عبییدالقا ر  ییان بیید قییوم نورسیی انی و قریشییی، باشیینده ولسییوالی  وآب والیییت 

هجری قنری  ر روسی ای شیهدای منطقید کلی   ر  ۱۳۸۵رب ه  ر سال نورس ان بو . نام

 یک  انوا ه  یندار و عل   وست چش  بد این جهان هست و بو  ذشو .

 آموزش های ابتدایی :

شهید مولوی محند رس   حنفی  رسیهای اب یدایی  ینیی را  ر  یور  سیالی نیز  

الگی  ر زا ذاهش ا امید س ۱۳مولوی صاحا عبدالقا ر  واند و سلسلد تعل  را تا سن 

 ا . سپس بد  واست و هدایت پدر مهربان و  ین  وسیت  یو  نیز  مولیوی صیاحا 

عبدالرزاق زانوی تلند نها . مولوی صاحا عبدالرزاق بد مولوی صاحا ذزین شهر  

  اشت و شخصیت پر آوازه بو .

لیام پدر شهید مولوی محند رس   اذر چد عا  نبو ، اما عشق بیکران بیا علی  و ع

 اشت. محبت با اهل عل  سبا شد تا پرسش را بید علیوم  یین آراسی د سیاز  و مصیدر 

 دمت برای جامعد بگر اند. مولوی صاحا شیهید نییز بیا ارجگیداری بید ایین آرمیان 

 واالی پدر ذرامی اش، تحصیال   ینی  و  را با شوق و ذوق  راوان  وام  ا .

 شرکت در جهاد بر ضد شوروی ها :

روی های  ونخوار و س نکار بید هنکیاری میز وران وطین  یروش زمانی کد شو 

شان ش لقی ها و پرچنی هام بر کشور عزیز میا هجیوم آور نید، علیامی حیق پرسیت و 
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حقشعار ا غانس ان بی  رن  اعالن جها  منو ند. مر م بد اسا  مق ضای زمان مولیوی 

 ر منطقید صاحا ذزین را کید شخصییت نامیدار و بزرذیوار بیو  بیرای رهیربی جهیا  

ان خاب منو ند، او بد  واسیت متیوع میر م لبییک ذفیت و مبیارزه جهیا ی را آغیاز 

منو . مولوی صاحا ذزین کد آرزو  اشت صیحند هیای جهیا  را وسیعت و ذسیرتش 

بدهد پدر شهید مولوی محند رس   حنفی را قومندان عنومی مجاهیدین مقیرر منیو . 

نورسی ان غربیی آغیاز منیو . محنید ملک حبیا اللد  ان  عالیت هیای جهیا ی را  ر 

سالد بو  بد رهربی پدر بزرذوارش شیامل کیاروان جهیا ی  ۱۷رس   حنفی کد آن زمان 

 شد و با جرأ  كامل  ر پیکارهای جها ی سه  ذر ت.

باید روشن منو  کد ملک حبیا اللد  ان مفکیوره و بصییر  عیالی  اشیت و از 

نا و  لیر بو ، قد رسا  اشت و بید ملیک هیکل مناسا راهری نیز بر ور ار بو ، مر  توا

حبیا اللد  ان  راز مشهور بیو . او سینگرهای جهیا  را  ر مید  کوتیاه  اغ سیا ت. 

ولسوالی  وآب  ر اثر مساعی پیه  او بد زو ی   ح شد و صیحند جهیا ی تیا ولسیوالی 

 علینگار، لغامن ذسرتش یا ت.

 هجرت : 

زمین بو  و نیز نیروهای ر یی  مسی بد نورس ان غربی چون منطقد  ور ا  ا ه و کوه 

کنونیس ی هیچگاه ن وانس ند بد آن جا تسلو پیدا بکنند،  انوا ه شیهید مولیوی محنید 

رس   الزم ندانس ند کد هجیر  بکننید، بلکید بعضیی مجاهیدین لغیامن بید ایین منطقید 

 هجر  می کر ند.

اسیالمی  الب د، شهید مولوی صاحا بد تنهای برای حصول تعیالی  واالی رشیعیت

بد پاکس ان سفر منو  و  ر ایالت رسحد شاکنون  یرب پخ ونخوام وار  مدرسد  ارالعلیوم 

اسالمید چارسده شد. یکسال بعد بد مدرسد سیعا   العلیوم طیورو شمیر انم ر یت و تیا 

 رجیید چهییار  ران مدرسیید  ر   وانیید. سییپس بیید منطقیید کوهسیی ان ر ییت و سلسییلد 

د امینید  ر قرید  اسو  وام  ا . ازان پس بید تهیاکو ،  رسخوانی را  ر  ارالعلوم اسالمی
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مانسهره سفر منو  و زانوی تلند را نز  عا  نامدار مرحوم مولوی شیهزا ه نهیا . سیپس 

 وباره بد  ارالعلوم سعا   العلوم مر ان برذشت و ما بقی ک ا  نون را نیز  عیا  شیهره 

ا  بیی بیدل میاهر املعقیوال   وانید. زمانیکید عی –رحند اللید  –مولوی غالم محبوب 

بیرای تیدریس بید  ارالعلیوم تعلیی  القیرآن  -رحند اللید  –مولوی عنایت اللد چکیرسی 

صوابی تتی  آور ، مولوی محند رس   حنفی برای  واندن ک یا تکنلید نیز  او بید 

صوابی ر ت.  ر صوابی بعضی بزرذان امار  اسالمی بد ویژه شهید مولوی ا رت محند 

با او ه   ر  بو نید. سیپس مولیوی صیاحا شیهید بیرای  وره  –حند اللد ر  –عثامنی 

صغری نز  مولوی صاحا محند صدیق بد سوا  ر ت و  ر ر ص ی های آن سال بید 

پشاور آمد و نز  رستاب علامی نخبد ا غانسی ان شییخ الحیدیی محنید نعیی  آ نیدزا ه 

 یا  وره صیغری را شمشهور بد کر آ ندزا ه صاحام  ر جامعید ضییاء العلیوم بیور  ک

مییال ی از  انشیگاه مشیهور جهیان  ۱۹۹۵تکراراً  واند. شهید مولوی صاحا  ر سال 

اسالم،  یوبند ثانی جامعد  ارالعلوم حقانید سند  راغت را بدست آور  و  س ار  ضیلت 

 را بد رس منو .

 مرحله دوم مبارزات جهادی :

 وره حیدیی بیو ،  سالیکد مولوی صاحا شیهید  ر  ارالعلیوم حقانیید مرصیوف

تحریک اسالمی طالبان بد رسکر ذی امیراملؤمنین مرحوم مال محند عنر مجاهد آغیاز 

شیید، مولییوی صییاحا شییهید چییون از بنیا ذییداران تناییی  اهییل سیینت و الجامعییت  ر 

والیا  رشقی کشور بو  و ریاست این تنای   ر والیت های لغامن و نورس ان را نیز بید 

از تحریک اطالع یا ت مجلس شوری را طلا منیو  و پیس عهده  اشت، هرذاه از آغ

از مشاور  با شامری از مسئوالن تنای  بد شکل هیئت بد قندهار سفر کر ند و با زعیی  

صحبت و مالقا  منو ند. پس از برذشیت  -رحند اللد  –طالبان مال محند عنر مجاهد 

از تحریک اسیالمی معلوما   قیق بد شوری آور ند و شوری بد اتفاق حامیت  و  را 

 طالبان اعالم منو .
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شهید مولوی محند رس   حنفی پس از  س ار بندی بد  اند نر ت، بلکید بیا ییک 

تشکیل عازم قندهار شد و از قندهار بد هدایت امیراملؤمنین بیا تشیکیل  یگیر رهسیپار 

والیت نینروز شد. او  ر نینیروز بیو  کید یکیروز وقیت منیاز صیبح  شینن  سیت بید 

اجنی ز . عا  مشهور ننگرهار مولوی عیز  اللید عیارف، مولیوی یحییی و عنلیا  ته

شامری زیا ی علام  ر جریان  رذیری بد شیها   رسییدند و مولیوی صیاحا محنید 

رس   ز نی شد. او برای تداوی بد شهر کوی د، بلوچس ان آور ه شید. زمانیکید مولیوی 

ا بد  وست آمید و صاحا شفایاب شد والیا  جنوبی   ح ذریده بو . مولوی صاح

ازان جا بد  و های جنی  بالخصیوص بید چهیار آسییاب بیرای تربیید و میورال  ا ن 

مجاهدین سفر می کر . مولوی صاحا شهید پس از مدتی  وبیاره بید قنیدهار ر یت و 

 ران جا منایندذی لغامن و نورس ان را رهربی می کیر . مرحیوم امیراملیؤمنین نییز او را 

 برای مشاور  می  واست.

رذاه تالش ها برای   ح والیا  متقی آغاز شد، مولوی صاحا نییز بیرای ایین ه

هدف شیامل کیاروان شیهید میال بورجیان شید و تیا  ی ح کابیل  وشیا وش مجاهیدین 

 مرصوف مبارزه بو .

 و ا   و مسئولیت ها :

هرذاه کابل بد نرص  پرور ذار   ح شد شهید مولیوی صیاحا  ر کابینید امیار  

زیر مسکن و شهرسازی تعییین شید. سیپس زمانیکید ایین وزار   ر اسالمی بد عنوان و 

وزار   واید عامد مدغ  شد، او معاون  وم وزار   واید عامد مقرر شید و تیا ا ییر بید 

 این سنت باقی ماند.

مولوی صاحا شهید با متام مرصو یت های وزار ، بارها برای جوییایی اوضیاع 

نسینگران و مجاهیدین  ر رابطید بید مجاهدین بد  و اول جن  حارض می شد و بیا ه

امور جها ی صحبت می منو . سخرنانی های او  ر  ضایل جها  توصید آمیز و بسییار 

 مؤثر بو  .
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 جهاد بر ضد صلیبی ها :

 ورشیییدی، کشییورهای اشییغالگر صییلیبی بیید رهییربی  ۱۳۸۰میییزان  ۵بیید تییاریخ 

حنفیی ایین بیار نییز  امریکایی ها بر ا غانس ان عزیز یورش آور ند. مولوی محند رس  

مر اند وار  ر  و مقدم جها  ایس ا ه شد. شهید مولوی صاحا برای رهایی کشیور از 

پنجد های اس عامرذران  وباره بد زا ذاهش نورس ان برذشت و مبارزه جها ی را  وبیاره 

آغاز منو ، مجاهدین را منسج  و منا  منیو  و  شینن را چنیدین بیار میور  عنلییا  

  ا . های تعرضی قرار

این نرص   داوند م عال و مقاومت مولوی صیاحا شیهید و هنسینگرانش بیو  

کد روند جها ی  ر نورس ان  وباره زنده شید و  ر مید  کوتیاه بسییار وسیعت یا یت. 

 شنن بز ل رساسیند شد و برای اینکد مجاهدین را بد شها   برساند بارها مر م ملکی 

ح ی مببار میان کورکورانید بیر قریید شیوک  را هدف مببار مان های وحشیاند قرار  ا ،

تن ا را  ملکیی شید و شیامری زییا ی هی  ز نیی شیدند.  داونید  ۳۰سبا شها   

 م عال مولوی صاحا شهید را هر بار حفارت منو .

میییال ی، مجاهییدین بیید رسکر ذییی مولییوی محنیید رسیی   حنفییی  ۲۰۱۱ ر سییال 

راه اندا  ند و للید الحنید عنلیا  ذسرت ۀ را بد هدف ترصف کامل ولسوالی  وآب بد 

ولسوالی  وآب را   ح منو ند.  شنن باز ه   ر مببار مان  و   ه ها تن میر م ملکیی 

را شهید و ز نی سا ت. مولوی صاحا نییز از ناحیید رس ز نیی شید. چیون اسیباب 

تداوی  ر منطقد میرس نبو  و نار بد وضعیت و سا ت جغرا یای نورس ان منکین نبیو  

ان قال  ا ه شو ، آن ز   بد رسطان تبدیل شد. مولوی صاحا شهید کد بجای  یگری 

 ۶  ورشییدی مصیا ف بیا ۱۳۹۰ لیو  ۱۷پس از  و سال بیامری بیاال ره روز  و شینبد 

میال ی  ار الفناء را برای هنییش الیو اع ذفیت و جیان را بید جیان  ۲۰۱۲ ربوری سال 

 آ رین سپر . انا للد و انا الید راجعون .
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میر ان بید امامیت ، صاحا شهید  ر  یار هجر   ر قریید بخشیالیجنازه مولوی 

برا رش شیخ الحدیی مولوی محند  الد ا ا ذر ید و سیپس  ر هیامن جیا بید  یاک 

 سپر ه شد.

رهیر و یا  منیو ،  ۲این ه  از کراما  شهید مولیوی صیاحا بیو  کید سیاعت 

هیدین و عامید ساعت هفت شا برای ا ای مناز جنازه تعیین شد، امیا علیام، طلبیا، مجا

 مر م چنان بد کرث  برای مناز جنازه هجوم آور ند کد بد مراتا باالتر از تصور بو .

 ویژگی ها و خاطره های خوش :

 داوند م عال شهید مولوی صاحا را بد صفا  واال و زیبا زینیت بخشییده بیو . 

 شخصیت باطنی و معنوی او بد اوصاف ذیل آراس د بو  :

 صرب و اس قامت:  ۱

 تقوی و بر باری : ۲

 سخاو  و مهامن نوازی:  ۳

 شجاعت و بها ری:  ۴

 پیشانی باز  ر برابر  وس ان و هنسنگران:  ۵

 تالش هنیشگی برای انسجام و اتحا :  ۶

 ش وس ان را نیز بد  و  اری از تفرقد ا گنی توصید می کر م و  اری از نفاق و شقاق :  ۷

 ایس ا ذی با حق:  ۸

 عجز و انکسار:  ۹

 محبوبیت و مقبولیت  ر بین  وس ان و هنسنگران:  ۱۰

شیامل  -رحند اللید  –ناذف د مناند کد بازماندذان شهید مولوی محند رس   حنفی 

سد برا ر،  و پرس و سد   رت است.  داونید م عیال  یدما  علنیی و جهیا ی شیهید 

  . مولوی صاحا را بد بارذاه  و  قبول بفرماید. روحش شا  ویا ش جاویدان با 
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گاهی کواته هب زندگی شیخ الحدیث  –  اهللرحمه  –مولوی غالم حیدر  ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

ارا ه  اش   زندذی نامد عا  جید کشور و مقیام بلنید رتبید امیار  اسیالمی شییخ 

م تا از را بنویس . بد تالش  اند او رشوع کر  –رحند اللد  –الحدیی مولوی غالم حیدر 

 انوا ه اش معلوما  بگیرم.  کر می کر م مرحوم مولوی غالم حیدر چون از نخبگیان 

علنی کشور و اراکین بلندرتبد امار  اسالمی بو ، شیاید زنیدذی  نییوی او نییز مر ید و 

 وق العا ه باشد.  اند اش  ر کوچد و منطقد مشیار الیید بالبنیان باشید و حید اقیل  انید 

 و بد میراث مانده باشد.مناسا و معیاری از ا

اما منی  انس   کد  ا مان  ین  دا چد اندازه کد زندذی ا روی شان شا  و آبا  

می باشد، هامن اندازه سه   نیوی شان اندک و ناچیز میی باشید.  انید شییخ الحیدیی 

را پس از تالش زیا ی پیدا کر م.  انید ییی کید شییخ  -رحند اللد  –مولوی غالم حیدر 

سیال هیای زنیدذی اش را  ران سیپری کیر ه بیو .  انید  امید کید  ر صاحا آ رین 

پهلوی مسجد جامع موقعییت  ار  و عالئی   قیر و مسیکنت  ران پدییدار اسیت. پرسی 

مرحوم شیخ صاحا بنده را صنیامند اس قبال کر  و بد مهامنخاند غریباند شیخ صیاحا 

بیا پرسی شییخ رهنامیی کر . اثیر معنوییت از کاشیاند شییخ صیاحا احسیا  میی شید. 

صاحا  ر مور  زندذی او مفصال صحبت منو م و  ر مور  زندذی تدریسی، علنیی و 

جها ی شیخ صاحا معلوما  ذیر   .  ر پاییان، او ذفیت : شییخ صیاحا شخصییت 

پرهیزذار و عا  زاهد بو ، بد  نیا میل نداشت، از او تنها هنین ییک املیاری ک یاب بید 

 .میراث مانده است
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گ رئیس محاک  ناامی امار  اسالمی و زنیدذی غریبانید او را هرذاه  دما  بزر 

بید ذهین   -رضی اللید عنید  -مقایسد کر م، وصایای تاریخی حرض  عبداللد بن مسعو  

 طور کر . او بد ر قای  و  می ذفت : کونیوا ینیابیع العلی  مصیابیح الهیدی أحیالص 

السیامء و تخفیون  یی  البیو  رسب اللیل جد  القلوب  لقان الثیاب. تعر ون  یی أهیل

 .أهل االرض

ترجند : باشید چشند های عل ، چراغ هیای هیدایت، میالزم بیا  انید هیای  یو  

شمانند  رشی کد هنیشد  ر  اند هنوار می باشدم ، مشعل های شا، قلیا هیای تیازه و 

 .زنده، شناسا می باشید میان اهل آسامن و ذننام می باشید  رمیان مر م زمین

مرحوم چنان زندذی  اشیت. او چشیند علی  و چیراغ هیدایت  واقعاً شیخ صاحا

بو . ند بد  نیا  ل بست و ند ه  متنای شهر  و عت   اشیت. او کسیی بیو  کید تنهیا 

 .محبوبیت و مقبولیت  ر بارذاه پرور ذار را کا ی می  انست

 :  شناخت اجمالی

 ۱۹۴۵هجری قنری مصیا ف بیا  ۱۳۶۴شیخ الحدیی مولوی غالم حیدر  ر سال 

میال ی  ر روس ای علیزیی  ر مربوطا  ولسیوالی شیورابک والییت قنیدهار  ر  انید 

شخصیت مشهور علنی مال  قیر محند آ ند چش  بد جهان ذشو . پیدرش شخصییت 

 .م دین بو  و توجد زیا ی بد تعلی  و تربید پرس  و   اشت

باشینده  ر سالهای کد ا غانس ان  چار  شکسالی تاریخی شده بو  و رمد  اران و 

بد ترک منطقد مجبیور شیدند،  یانوا ه مولیوی  -بد شنول شورابک  -ذان بیشرت مناطق 

غالم حیدر نیز بد منطقد زنگاوا  ولسوالی پنجوایی، قندهار کوچید. پدر شیخ صیاحا 

 ران جا  ر ساحد ذریندی امام مسجد مقرر شد. مولوی غالم حیدر صیاحا آن زمیان 

 .ق مخ ل  قندهار نز  علامی کرام  ر  می  واندنز  پدر ذرامی اش و ه   ر مناط

هرذاه پدر مولوی غالم حیدر صاحا و ا  شد، او برای حصول علوم رشعیی بید 

عزم بلوچس ان، پاکس ان ر ت سفر بست و  ر مدار  مخ ل  آن جا از عاملیان جیید 
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هجیری قنیری از  ۱۳۹۵شیوال سیال  ۲۵عرص اک ساب  یض منیو . بیاال ره بید تیاریخ 

اراالرشا ، شهر کوی د سند  راغت را بید  سیت آور  و  سی ار  ضییلت را برسی مدرسد  

 .منو 

 : تدریس 

مولوی غالم حیدر صیاحا سلسیلد  رسیگویی را از مدرسید قاسی  العلیوم ششیابو 

کلی، کوی دم آغاز کر . سپس  ر مدرسد ماهر العلوم، شالدره و  ر سال های جهیا   ر 

کوی یید  ر  ذفییت. او  ر سییالیان جهییا   مدرسیید مشییهور حرکییت انقییالب اسییالمی  ر

شوروی مشغول امامت و تدریس  ر کوی ید، پیشیین، ذلسی ان و منیاطق  یگیری بیو  و 

 .باال ره  ر مدرسد مشهور بلوچس ان  ارالعلوم هاشنید اس ا  حدیی مقرر شد

شیخ الحدیی مولوی غالم حیدر صاحا تیا پاییان زنیدذی بید تیدریس  وام  ا . 

یت  ر تحریک اسالمی طالبان نیز پیش و یا پس از اوقیا  رسینی ح ی  ر زمان مسئول

بد شاذر ان  اص  و  بعضی ک یاب هیا را  ر  میی ذفیت. هرذیاه امریکیایی هیا بیر 

ا غانس ان هجوم آور ند،  وباره بد تدریس رو آور  و تا و ا  بد ایین وریفید مقید  و 

بیو ، بسییاری از مه   ینی مشغول بو . مرحیوم شییخ صیاحا عیا  جیید و بیا تجربید 

بزرذان امار  اسالمی شاذر ان او بو ند و او  رمیان مسیئوالن نایامی و ملکیی امیار  

 .اسالمی محبوبیت و اع بار  اصی  اشت

 : جهاد و خدمت در امارت اسالمی 

شیخ الحدیی غالم حیدر صاحا  ر زمان جها  بر ضد شیوروی از  اعییان مهی  

ر تشیکیال  تنایی  مرحیوم مولیوی محنید نبیی جها  و از مجاهدین بالفعیل بیو . او  

محندی صاحا  ر ولسوالی شورابک والیت قندهار مجاهیدین  اشیت و شخصیاً  ر 

 .جها  مسلحاند سه  می ذر ت

پس از پیروزی جها ، هرذاه  وره هرب و میرب تفنگسیاالران  ر رسارس کشیور بید 

ز شیید. شیییخ اوب رسییید و سییپس بییرای پایییان  ا ن آن، تحریییک اسییالمی طالبییان آغییا
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صاحا  ر منطقد موسی کالونی، کوی د مشغول تدریس  وره صغری بو . یکروز چنید 

تن چهره های برجس د و شنا  د شده تحریک ششهید مال بورجان آ ند، شهید مولیوی 

احسان اللد احسان و مولوی وکیل احند م وکیلم آمدنید و از او  واسی ند بیا تحرییک 

 .   دمت بکنداسالمی طالبان یکجا شو  و  رین ص

شیخ صاحا مسند  ر  را ترک منو  و بیا طالبیان یکجیا شید. طالبیان ولسیوالی 

های میوند،  ند و بولدک را ذر  د بو ند و لیکن هنوز شهر قندهار را   ح نکر ه بو نید. 

شیخ صاحا نخست تحیت قییا   شیهید میال محنید آ نید، اولیین  رمانیده عنیومی 

آغاز کر  و با ر قای  و  بید کنربنیدهای جهیا ی  ناامی طالبان بد  عالیت های ناامی

می ر ت. اما هرذاه بد  رمان مرحوم امیراملؤمنین محاک  ناامی تاسییس شید، او رئییس 

 .عنومی محاک  ناامی مقرر شد

هدف از ایجا  محاک  ناامی این بو  کد ناامیان از کارهای  و رساند جلوذیری 

ن  عوی بد محکند ناامی مراجعد میی شوند. هرذاه بر شخ  ناامی  عوی می شد، آ 

شد. مرکز محکند ناامی  ر قندهار و شا د هیا و   یاتر حلقیوی آن  ر کابیل، هیرا ، 

 .مزاررشی ، قندوز، ننگرهار و چندین والیت  یگر بو 

شیخ صاحا کد بد جیدیت و قاطعییت شیهر   اشیت بید حییی رئییس محیاک  

 ا ، ناامیان را از تخطی و تعیدی ناامی  دما  بزرگ و  شواری را  ران زمان انجام 

منع کر  و بد بر ور  مناسا با مر م مجبور سا ت. مؤسس امار  اسالمی مرحوم امیر 

املؤمنین نیز توجد زییا ی بید محکنید نایامی  اشیت. شییخ صیاحا ایین محکنید را 

محکند امیراملؤمنین می  واند، زیرا مرحوم میال صیاحا کارهیای ایین محکنید را بید 

می منو ، تا  دا نخواس د حقوق غییر ناامییان از سیوی مجاهیدین تلی   قت مراقبت 

 .زور سال  و قدر  تهدید نشوندد نشو  و یا مر م ب

محاک  ناامی اکنون  ر چوکا  ریاست عنومی محاک  امار  اسیالمی  عالییت 

می کند، اما  ر زمان حاکنیت امار  اسالمی ارذان کامال مسی قل بیو  و چنیان قیدر  
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مندانان قول ار و، والیان، قومندانان امنید و مسئوالن  و های مقدم جن   اشت کد قو 

 .را بد میز محاکند احضار می کر  و  ر مور  موضوعا  مرتبو ازان ها تف یش می کر 

زمانیکد امریکایی ها بر ا غانس ان یورش آور ند، شیخ صیاحا  ر شیامل کشیور 

ی کیر ، او بید قنیدهار آمید و پیس از بو  و  ران جا کارهای محاک  ناامی را مراقبت م

عقا نشینی امار  اسالمی از سائر شهرهای کشور، راه هجیر  را ان خیاب منیو  و بید 

 .وریفد  ر  و امامت برذشت

 اعی قوی جها  بیر ضید امریکیایی هیا و  شیخ صاحا  ر سال های پسا اشغال،

  مسئول مه  امار  اسالمی بو  و  ر هر بخش  دمت می کر .

ای اول جها  بر ضد امریکا، بزرذان امار  اسالمی ششهید مال عبیداللید  ر سال ه

آ ند، میال بیرا ر ا نید، شیهید میال  ا اللید ا نید، شیهید میال ا یرت محنید عثامنیی و 

 یگرانم هنواره با شیخ صاحا مالقا  و مشیوره میی کر نید و  ر میور  مسیائل مهی  

اک  عنومی امار  اسیالمی بید هدایت می ذر  ند. بعدا شیخ صاحا  ر ا اره عالی مح

 دمت آغاز کر  و با چند تن از شیوخ کرام ا اره عیالی محیاک  و متیییز را  عیال کیر . 

 ا اره کد اسا  قوه قضائید امار  اسالمی  رین  وره جها ی شنر ه می شو .

 :  وفات و خاطرات

 ر حالیکید مشیغول تیدریس بیو   -رحند اللد  –شیخ الحدیی مولوی غالم حیدر 

هجیری  ۱۴۳۳ربییع االول  ۲۶اذهان بیامر شد و پس از چند روز بیامری، روز  وشینبد ن

سیالگی از  نییای  یانی رحلیت  ۶۷بید سین   ورشیدی ۱۳۹۰ لو  ۲۹قنری مصا ف با 

 .منو . انا للد و انا الید راجعون

پیکر او پس از ا ای مناز جنازه،  ر قربس ان سیدان  ر منطقد شیخ مانیده، کوی ید 

 .سپر ه شدبد  اک 

مال برا  شاه آغا کد مد  زیا ی از شیخ صاحا اس فا ه علنی منو ه،  ر مور  

شخصیت اس ا   و  می ذوید : شیخ صاحا عا  م دین و شخصیت مهربیان بیو ، بیا 
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هر کسی  صوصا با طلبا بسیار شفقت و مهربانی  اشت، عالقد و رغبت بد  نیا نداشیت 

انید، بسییار بید ترضیع و عیاجزی عبیا   میی کیر ، و هیچ ثرو   نیوی از او بد  نیا من

شایق  دمت  ر راه جها  بو  و مسئولیت و منصا را  وست نداشت، هیر بیار بزرذیان 

امار  اسالمی بد ارصار زیا ی او را آما ه مسئولیت می سا  ند، بد بزرذیان و مسیئوالن 

ر . امار  اسالمی سخنان روشن و واضح می ذفیت و بید وریائ  شیان م وجید میی کی

   داوند م عال بر او رح  بکند و برکا  او را نیز بازماندذانش بکند.
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی   - اهللرحمه  –بدرالدین حقانی  حافظشهید ن
 ترجند : حبیبی سننگانی –نویسنده : قاری سعید 

آور  برگ برگ تاریخ ا غانس ان حکایت از شاهکاری های شخصیت های ا  خار

سلحشور این مرز و بوم می کند. بر ی ازین چهره های تابنیاک نقیش هیای  و مر های

 ر اوراق تیواریخ …… ماندذار و پایدار  ر میا ین علی  و عر یان، تصینی  و تیالی  و

ثبت منو ند و بر ی ه  شهیدان ذلگون کفنی بو ند کد  ر کارزار جها  و مقاومت بیا 

کر ار آنان تا ابد برای نسل های بعدی کامل رشا   و  الوری مبارزه منو ند و آثار و 

 . شان باعی ا  خار است

رسزمین ا غانس ان چنانکد  ر ذدش د ها شخصیت هیا و  یانوا ه هیای پیر ا  خیار 

 اشت،  ر عرص کنونی نییز  ر هیر  و  وره جهیا  بیر ضید امپراتیوری هیای عرصی، از 

ور بیو ه اسیت. شجاعت و پرکاری های شخصیت ها و  انوا ه های قابل ا  خیار بهیره 

هنوز ه  چنان  انوا ه های جها  پرور  ر رسارس این مرز و بیوم وجیو   ار  کید متیام 

 رزندان آنان با مفکوره های جها ی و پاسداری از  ین و میهن پرورش یا  د اند، میوب 

 . های بی مهار شها    ر قلا  ارند و زندذانی  و  را وق   ین اسالم منو ه اند

امدار و  اتح  و امپراتوری عرصی مرحیوم مولیوی جیالل الیدین  انوا ه مجاهد ن

حقانی نیز  ر  هرست چنین  انوا ه های  ینیدار و کیا ر سی یز میی  ر شید.  یانوا ه 

حقانی ش ر والیت پک یا، جنوب رشق ا غانس انم یکی از  انوا ه های اسیت کید منیاره 

نید تنهیا نقیش بیارز  شهیدان و رس ا ذان آن، آسامن  راش است. اعضای این  انوا ه

برابر تهیاج  نیروهیای غیرب نییز بیرای  ر  ر شکست قشون نیرومند رشق  اش ند بلکد 

محا ات از  ین و میهن  و  سیند ها را سیپر سیا  ند،  ر  یو هیای مقیدم مقاومیت 
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ص  ز ند و جان های شان را پرواند وار نثار منو ند.  ر سطور پایین نگاهی میی کنیی  

های چشنگیر  رزند غازی و شهید این  انوا ه حا ل بدرالیدین  بد شخصیت و کارنامد

حقانی رحند اللد، تا با  اطره های رو  پرور این شهید هر  لعزییز قلیا هیای  یو  را 

 . طراو  بخشی 

 :  والدت

قشون کنونیس ی شیوروی هیا ا غانسی ان عزییز را اشیغال کیر ه بو نید و باملقابیل 

زمین تاریخ می آ ریید. بلیی، ا غیان هیا امپراتیوری مبارزه و مقاومت مر م غیور این رس 

عرص را بد شید  تکیان  ا ه بو نید، کیوه هیا و جنگیل هیای ایین مییهن بید ذورسی ان 

نیروهای رشق تبدیل شده بو . یک مر  آزا ه ا غان بد نام جیالل الیدین حقیانی  ر  ره 

این لشیکر  های پک یا، پک یکا و  وست با لشکر چهل  شوروی ها مشغول مبارزه بو  و

را نخس ین بار با شکست رو برو می سا ت. نام مولوی جالل الیدین حقیانی  ر جهیان 

اسالم با لقا های قائد املیدانی و امام شامل ثانی زمزمد می شد.  ر هیامن روزذیار بید 

هجری قنری  ر  اند این بزرگ میر  طفلیی چشی  بید جهیان  ۱۴۰۶تاریخ اول رمضان 

 . د شدذشو  و بدرالدین نام ذداش 

 : آموزش های دینی 

بدرالدین  ر آغوش پدر مجاهد و مبارزش پرورش یا ت. آ اب کلیدی زنیدذی، 

ا الق و عقائد را از پدرش آمو ت. هنوز بسیار  ور  بیو  کید شیامل انجنین القیرآن 

 ۶شا ۂ منبع العلوم، میرانشاه شد و  ر کنیار آن بید مک یا نییز میی ر یت. او تیا صین  

سالکی حفل قرآن را بید پاییان رسیاند و  سی ار سیفید را بید  ۱۱ن مک ا  واند و  ر س

 . ا  خار حفل کالم اللد بد رس منو 

بدرالدین پس از حفل قرآن بد  راذیری علوم  ینی آغاز منو . او  ر جامعد منبیع 

العلوم شمیرانشاهم ، تعلی  القرآن شصوابیم ، تعلی  االسالم شچارسدهم و  یگر مراکز علیوم 
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تحصیال   و   وام  ا . نیز  ر  وران حاکنیت امار  اسالمی بعضیی ک یاب  ینی بد 

 . ها را نز  پدر بزرذوارش  ر کابل  واند و باال ره بد  رجد موقوف علید رسید

بدرالدین  ر  انوا ه مرحیوم مولیوی جیالل الیدین حقیانی  ارای اسی عدا   یوق 

ت کد او علوم م یداول  ینیی العا ه علنی بو  و بد هنین اسا  پدر مهربانش آرزو  اش

را بد پایان برساند و بد حیی عا   ین برای جامعد  دمت بکند. حقیانی صیاحا او را 

 ر حرض و سفر تشویق بد تحصیل عل  می منو  و هنواره تاکید می کر  کید  رسیهای 

 و  را با مواربت و توجد کامل ا امد بدهد. حقانی صاحا هنواره برای بدرالدین میی 

ر  انوا ه ام پس از من چراغ عل  را تو روشن نگید میی  اری و ایین ک ابخانید ذفت :  

بزرگ را صاحا می شوی، ان اام و اه امم مدرسد ام را بد  وش میی ذییری و  یدمت 

 . آن را می کنی

اما تهاج  امریکایی های م جاوز ند تنها بدرالدین بلکد سفر علنی بسییاری هیا را 

 یت های جها ی بدرالیدین را  رصیت نیدا  کید رونید نقطد پایان ذداشت. بلی، مرصو 

 . آموزشی  و  را ا امد بدهد، سفر  ر شان علنی او نا متام ماند

 : جهاد بر ضد امریکا 

زمانیکد ا غانس ان آماب تهاج  نیروهای م جاوز امریکایی ذر ید حا ل بدرالدین 

ن مجاهید  ییز و تازه بد جوانی رسیده بو . بدرالدین حقیانی چیون  رزنید ییک  و میا

مجاهد پرور بو ، هند مرصیو یت هیای  یو  را تیرک منیو  و بیا عشیق  یراوان شیامل 

 . کاروان جها  و مقاومت شد و  ر سنگرهای   اع از  ین و میهن جا ذر ت

حا ل بدرالدین  ر اب دا  ر محاذهیای پک ییا، پک یکیا و  وسیت بید حییی ییک 

ولوی جالل الدین حقیانی از جنلید مجاهد عا ی  دما  جها ی انجام  ا . چنانکد م

 رماندهان و رهربان جها ی بو  کد شخصا وار  صحند های  رذیری می شد، بدرالدین 

حقانی و  یگر پرسان او نیز  وشا  وش مجاهدین  ر برابر نیروهیای وحشیی امریکیایی 

 . مبارزه منو ند
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حا ل بدرالدین حقانی پس از چند مد   دمت  ر  و هیای جنی ، مسیئول 

دک عنلیا  هیای اس شیها ی مقیرر شید و ایین مسیئولیت بیزرگ را تیا شیها   بیا کن

 یان داری و اس قامت کامل پیش بر  و بد  س آور های چشنگیر نائل شد. او بر عیالوه 

از انسجام حنال  ویژه اس شیها ی بید عنیوان معیاون ریاسیت تناینید  ر زون جنیوب 

 . انجام  ا  رشق و نیز معاون مسئول ناامی والیت  وست وریفد

 : حمالت کفرشکن استشهادی 

بدرالدین حقانی از چهره های مب کر، مدبر و سخ کوش  ر ص  امار  اسالمی 

ا غانس ان بو . او  ر سال های ا یر،  شنن را بارهیا بیا طیر  رییزی حنیال  شیها   

طلباند  چار  سارا  سنگین سیا ت. ایین حنیال  توسیو  یدائیان رسبکی  اسیالم 

س   های میدرن و مجهیز   یاعی  شینن را هیر بیار ناکیام و هنگیان را عنلی شد و سی

مبهو  سا ت. بد ویژه حنال  منا  بر مراکز حسا  و حیاتی امریکایی ها  ر کابل، 

پک یا، میدان ور ک و منیاطق  یگیر بییانگر مهیار   یوق العیا ه بدرالیدین حقیانی  ر 

 است. بخش تعنیل و تکنیل پالن های بزرگ ناامی بر مراکز  شنن

 شنن مکار هرذاه از حنال  کنرشکن بدرالدین حقانی بید سی وه آمید تبلیغیا  

تازه یی را برای چند پارچگی مجاهیدین بید راه انیدا ت و چنیان جلیوه میی  ا  ذوییا 

مجاهدین مولوی جالل الدین حقانی کد حاال از سوی پرسیان او رسپرسی ی میی شیدند 

ی ندارند. اما این پروپاذند  روغین  شینن ذروه مس قلی هس ند و بد امار  اسالمی ربط

 از سوی امار  اسالمی با شواهد مس ند ر  شد.

عنلییا  مخ لی  النیوع اس شیها ی را بید رسپرسی ی  ۷۵حا ل بدرالدین حقانی 

 و  برنامد ریزی و عنلی منو . بعضی این عنلیا  ها بسیار بزرگ و  ربساز بو . میثال 

صحرا باغ، عنلیا  بر مقر والیت  وست، حنلید بیر : عنلیا  بر مرکز امریکایی ها  ر 

ولسوالی  ومندو، حنلد بر مرکز امریکایی ها  ر صربو، حنلد بیر مییدان هیوایی بگیرام، 
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 حنلد بر انرتکان ین ل کابل و.......  شنن را با تلفا  هنگفت جانی و مالی  چار سا ت

. 

 : شهادت 

رست مه  ترین و  طرناک ترین امریکایی ها نام شهید بدرالدین حقانی را  ر  ه

 شننان امریکا شلیست سیاهم جا  ا ه بو ند. بدرالدین حقانی از مد  زیا ی از سیوی 

امریکایی های اشغالگر تعقیا می شد و باال ره پس از تالشهای پیه   شنن  ر ییک 

حنلد طیارا  بی پیلو  با چند تن مجاهدین اس شها ی بد شها   رسید. انیا للید و انیا 

 . د راجعونالی

شورای رهربی امار  اسالمی  ر اعالمید کد بد مناسبت شها   حا ل بدرالیدین 

حقانی نت منو ، چنین ابراز تهنیت و تسلیت منو  : امار  اسالمی ا غانسی ان شیها   

حا ل القرآن بدرالدین حقانی را بد پیدر محیرتم او شخصییت نامیدار جهیا ی وعلنیی 

اللدم ،  انوا ه،  وس ان و هنسنگران او مبیارک بیا   مولوی جالل الدین حقانی شحفاد

می ذوید. شهید بدرالدین حقانی مجاهید مبیارز و قهرمیان  رامیوش ناشیدنی  ر جهیا  

کنونی بر ضد صیلیبی هیای م هیاج  بیو . او  ر سینگرهای پاسیداری از  یین و مییهن 

ارذاه  یو   دما  تاریخی انجام  ا .  داوند م عال هند زحام  و  دما  او را بد ب

قبول مناید و برای او  رجا  و مقاما  عالید  ر جنت الفر و  نصیا بکند. آمین ییا 

 .  رب العاملین

 :  ویژگی های شخصیت بدرالدین حقانی رح

چهیره کی  ناییر  ر جهیا  بیر ضید  -رحنید اللید  –شهید حا ل بدرالدین حقیانی 

ا برای چنید لحاید شیا مان امریکایی ها بو . شها   او  وس ان را غنگین و  شننان ر 

سا ت. آراء و  یدذاه های زیا ی  ر مور  این س اره  ر شان آسامن جهیا  بیر زبیان 

ها زمزمد شد. رای چند تن شخصیت های نز یک بد او را  ر سطور ذیل نقل می کنیی  
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و می کوشی   ر مور  کرامت و سیر  او حرف های چندی از زبان بزرگ میر ان نقیل 

 بکنی .

می ذوید : اعضای بیدن حیا ل   -حفاد اللد  -حا رساب الدین حقانی  لیفد صا

بدرالدین بر اثر میزایل امریکایی ها پارچد پارچید ذر ییده بیو ، امیا تنهیا سییند او سیا  

مانده بو  و مجاهدین او را از سیند اش شنا  ند. این کرامت بدرالیدین و اعجیاز قیرآن 

یند جیا  ا  و  داونید م عیال سییند او را سیا  بو . شهید بدرالدین حقانی قرآن را  ر س

 . نگد  اشت

شهید مولوی محند جان، مسئول پیشیین جهیا ی والییت  وسیت، میی ذویید : 

حا ل بدرالدین بر صحبت و تعبیر میا  یی الضینیر بسییار حیاک  بیو  و هنیواره توجید 

حارضین را  ر مجلس جلیا میی منیو . بسییار صیرب و تحنیل  اشیت و مشیوره هیا و 

ها های مر م را با سیند باز می پدیر ت.  داوند م عال بدرالدین را بد ا یالق زیبیا، پیشن

تواضع، ایثار، تعامل شفقت آمیز با  وس ان،  وشطبعی و  یگر مزاییای زییا ی آراسی د 

 . بو 

او با متام مهار   ر ص   شنن نفوذ می کر . ا را   شنن را با مفکوره جها ی 

ل ص   شنن بر  شنن یورش می بر .  شینن نییز بیر مجهز می منو  و سپس از  ا 

 عالیت های جها ی و اس عدا   وق العا ه بدر الدین حقانی اعرتاف  اشت. بدر الدین 

از بزرذان  و  اطاعت می کر  و  رامین مقام رهربی امار  اسیالمی را بیا  قیت کامیل 

امار  اسالمی تربید  تطبیق می منو . او مجاهدین  و  را نیز با روحید و ا اری کامل با

 . می منو 

شهید مولوی سنگین  اتح، مسئول پیشین جها ی والیت پک یکیا  ر میور  شیهید 

بدرالدین چنین می ذوید : بدرالدین اسرتاتیژیست با اس عدا  جنگیی بیو . میا  ر سیال 

های ا یر مشاهده منو ی  کد نیروهای پیت  د و مجهز جهان با جرناالن با تجربد  یو  

غانس ان ییورش آور نید، آنیان بیرای   یاع  یو  مراکیز مصیئون سیا  ند، امیا ایین بر ا 
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بدرالدین حقانی بو  کد با تک یک هیای کامییاب و کیارذر  یو  توانسیت کنربنیدهای 

  اعی آنان را بشکند و قلا  شنن را آماب حنال  قرار بدهد. بدر الیدین  ر جاهیای 

 . عنلیا  انجام  ا  کد کسی ذامن ه  منی کر 

مطبوعیا  امریکیایی بدرالیدین حقیانی را پیس از شیها   او  شینن  طرنییاک 

از شیها    Long War Journal امریکیا  واندنید. ییک وبسیایت امریکیایی بید نیام

بدرالدین حقانی چنیین  یرب  ا  : طییارا  کشیفی امریکیا ییک  رمانیده مهی  طالبیان 

ین تیرین حنیال  را  ر بدرالدین حقانی را کش ند، بدر الدین حقانی بیزرذرتین و  یون

ا غانس ان بد راه اندا  د بو . روزنامد مه  امریکایی واشنگنت پوست  ر میور  شیها   

بدرالدین حقانی چنین تبرصه کر  : بیدر الیدین تهدیید و حائیل بیزرگ  ر راه پییروزی 

امریکا  ر ا غانس ان بو . او  ر سالهای ا یر چندین حنال  مرذبار و  ونین را بر ضید 

 ایی ها طر  ریزی کر ه بو .امریک

بدر الدین حقانی از آنعده مجاهدین بیو  کید ان قیام  یو  را پیس از شیها  ، از 

امریکایی های اشغالگر ذر ت. زیرا او پیش از شها  ، پالن حنلد بر   رت مرکزی سی 

آی ای  ر هوتل آریانیا شکابیلم را نهیایی کیر ه بیو . ایین طیر  پیس از شیها   او بیا 

 شد و تعدا  زیا ی مقاما  اس خباراتی  شنن  رین حنلد کش د شدند مو قیت عنلی

. 

را بید بارذیاه  یو   -رحنید اللید  – داوند م عال شها   حا ل بدرالدین حقیانی 

  قبول مناید و راهش را پر راهرو  اش د باشد، آمین یا رب العاملین .
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی  - هللارحمه  –د شیخ دوست محمد شهی  ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

اذر جها  کفرشکن ا غان ها  ر برابیر شیوروی هیای م جیاوز حامسید قیرن بسیت 

میال ی  وانده شد، جها  کنونی ملت مسلامن ما  ر برابر امریکایی های مسی بد کید بیا 

 اند پیروزی رسیید، وسایل اندک و روحید بلند آغاز ذر ید و با قربانی های  راوان بد آس

 میال ی است. ۲۱اعجوبد قرن 

امریکایی های اشغالگر بد هنکاری نیروهیایی جیابر جهیان کفیری بیا اوب کیرب و 

غرور بر  اک پاک ما یورش آور ند، ملت مجاهد میا  ر حیالی بید مبیارزه و مقاومیت 

بو نید، پر ا  ند کد راهرا چیزی را  ر ا  یار نداش ند و ح ی  وس ان هی  رو ذر انییده 

اما مسلامن های ا غانس ان با نیت صاف، ایامن قوی و عزم م ین توانس ند با هنید نبیو  و 

 . کنبو های ما ی امریکایی ها را از پا  رآورند

معرکد کنونی کفر و اسالم کد  ر اوائیل قیرن بسیت و ییک مییال ی  ر کیوه هیا و 

اریخ اسیت. ا غیان هیا  شت های ا غانس ان بد وقوع پیوست، از حامسد های ک  نایر ت

قربانی ها،  داکاری ها و حامسد های باورنکر نی را  رین نرب   راموش ناشدنی تیاریخ 

بد منایش ذداش ند. پیروزی  رین معرکد هرذز کار آسان نبو ،  رزندان غیور و  لیر این 

مرز و بوم جان های شان را قربان منو ند و غازیان این معرکد اذر چد  ر قیرن پیانز ه  

هجری زندذی می کر ند و لیکن با توکل، عزم و قیو  ایامنیی شیان ییا  کارنامید هیا و 

شهکاری های صدر اسالم را زنیده کر نید. بیائیید بیا زنیدذی و کارنامید هیای یکینت از 

 – رماندهان نامدار این معرکد آشنا شوی ، این مر  غازی و شهید شییخ  وسیت محنید 
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 ۲۰۱۳هیا   ر برابیر امریکیا تیا شیها    ر سیال نیام  اشیت. او از آغیاز ج -رحند اللد 

میال ی مسئول عنومی جها ی والیت نورسی ان بیو  و  رمانیدهی مجاهیدین را  ریین 

 . والیت مجاهد پرور بد  وش  اشت

 : شناخت اجمالی 

 ۱۳۷۷شیخ  وست محند پرسی شییخ سیفر محنید و نواسید لعیل محنید  ر سیال 

 . الیت نورس ان بد  نیا آمدهجری قنری  ر منطقد کان وا  ر مربوطا  و 

شیخ  وست محند کد  ر  انوا ه  یندار بد  نیا آمده بو  آموزشهای  ینیی را  ر 

هفت سالگی نز  پدر بزرذوارش آغاز منو . شیخ  وست محند از  ور  سالی زییرک 

و ذهین بو  و پدرش کد آرزو  اشت پرسش بد علوم  ینی آراس د ذیر  ، شییخ  وسیت 

  منطقد مولوی ا رت محنید بید پاکسی ان روان کیر . شییخ  وسیت محند را با یک عا

محند تقریبا چهار سال با مولوی ا رت محند  ر باجور، منطقد قبیایلی پاکسی ان مانید و 

ک اب های اب دایی  قد و علوم عرصی را  ران جا  واند. سپس ک اب هیای م وسیو و 

  سی دم را  ر سیال نهایی را  ر مدار  مخ لی   ینیی  وانید. ک یا احا ییی شصیحا 

 ر  ارالعلیوم  -رحنید اللید  –هجری قنری نز  محدث بزرگ موالنا سنیع الحیق  ۱۴۰۱

نعامنید، چارسیده  وانید. او  ر ام حیان نهیایی سیند من یاز را بید  سیت آور  و  سی ار 

 . ضیلت را بد رس منو 

شیخ صاحا چون با احا یی نبوی صلی اللد علید و سیل  عالقید  یراوان  اشیت، 

احا یی را بار  یگر  ر  ارالقرآن صوابی نیز  عیا  بیزرگ شییخ القیرآن مولیوی  ک ا

بید تکنییل  -رحنهیام اللید  –محند طاهر و شیخ الحیدیی مولیوی محنید ییار با شیاه 

رساند. او تفسیر قرآن را نیز نز  این عا  نامدار  واند و بار  یگر نز  شیخ القرآن موالنا 

 . تلند نها  زانوی -رحند اللد  –عبدالسالم 

 : مرتبت علمی و مشغولیت درسی 
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مقیام بیزرگ علنیی  -رحنید اللید  – داوند م عال برای شهید شیخ  وست محند 

 ا ه بو ، ند تنها شاذر ان بلکد هندرسان و علامی معارص نیز بر نبوغ و برتری علنیی او 

 . اعرتاف  اش ند

رسیاند. زمیانی کید  شیخ صاحا متام علوم مروجد را  ر مد  هفت سال بد پایان

 ارغ می شد از لحاع سن و سال بسیار  یور  بیو  و ح یی رییش هی  نداشیت، امیا بیا 

 . اس عدا  عالی  و  بخاری رشی  را قرا  می کر 

شیخ صاحا رسیع الدهن بو  و حا اد قوی  اشت. مسئلد یی را کید مطالعید میی 

بیر قیو  و م انیت  کر  سال ها  ر آرشی  حا اد اش محفوع می ماند. این نیز  اللت

علنی شیخ صاحا می کر  کد بد سوال ناراحت منی شد و ند ه  سوالی را نا یده میی 

ذر ت. مر م از او  ر مور  تفسیر قرآن سوال میی کر نید و جیواب آن را  ریا یت میی 

 . کر ند

شیخ صاحا با مطالعد بسیار شوق  اشت. او ک اب های نیا آشینا را میی  ریید و 

ارا  و لغا  مشکل ک اب ها را بد یا   اشت. برای مطالعد از هنید مطالعد می منو . عب

بیشرت ک ا احا ییی و  ر مرتبید  وم تفاسییر را  وسیت  اشیت. بیا مطالعید عجائیا و 

غرائا بسیار شوق  اشت و قصد های نیا ر را بید ییا   اشیت. هرذیاه واقعید عجیبیی را 

 . ایت می کر مطالعد می کر ، آن را برای شاذر ان و ر قای  و  نیز حک

شیخ صاحا پس از  راغت بد تدریس آغاز منیو  و حیدو  بسیت و  و سیال  ر 

مدرسد موالنا عبدالجبار صاحا  ارالعلیوم تعلیی  القیرآن  ر روسی ای تر یو  ر منطقید 

قبائلی باجور مشغول  دمت بد احا یی نبوی و  یگر علیوم اسیالمی بیو . زمانیکید بید 

 ر روسی ای ذورییال اقامیت ذزیید،  ران جیا نییز منطقد  یر،  ییرب پخ ونخیوا ر یت و 

 مشغولیت او  رسگویی و مطالعد بو .

شیخ صاحا  رین مد  طوالنی  ر پهلوی  وره احا یی هر ذونید ک یاب هیای 

 ور  و بزرگ  نون را  ر  ذفت. او  ر ر ص ی های چنید ماهید مؤطیا امیام مالیک، 
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و  -رحنهی  اللید  -د، سنن نسائی مؤطا امام محند، معانی االثار للطحاوی، سنن ابن ماج

 یگر ک اب های را کد عنوما  ر مدار  بد ذوند کامیل  وانیده منیی شید باالسی یعاب 

 .  ر  می ذفت

شیخ صاحا چند ک اب نیز تصنی  منیو ه اسیت کید نیام هیای شیان قیرار ذییل 

 : است 

 العقد الفرید  ی اثبا  الفر  التعی من ال قلید : ۱

 الدرر السنی   :۲

 الرتجامن لعقائد الشبان : ۳

 الربهان الساطع علی عدم اع بار ا  الف املطالع  :۴

 تنبید االنام عن حقیق  الدین و االسالم  :۵

 هدی  الک وری  ی مقدم الرتمدی : ۶

 نداء الرب اءة و الجها  : ۷

 املسدسا   ی مباحی الجها  : ۸

  طبا  مجاهد : ۹

 امننداء الفرسان الهل البصیرة و االی : ۱۰

  رو  الجها   :۱۱

 تحف  االحرار : ۱۲

 : دعوت دینی و تالش برای حاکمیت شریعت 

اذرچد باشنده والیت نورس ان ا غانسی ان بیو  و  -رحند اللد  –شیخ  وست محند 

لیکن  ر هر  و طرف  و  یورند اع بار، شهر  و نفوذ ذسرت ه مر میی  اشیت. او بید 

ور شنا  د می شد، شیغل اصیلی او تیدریس و حیی عا  مق در و مع ند  ر منطقد باج

 امامت بو ، اما برای اصال  جامعد و حاکنیت رشیعت نیز هنواره سعی می منو .
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او می ذفت عامل وضعیت کنونی مسلامن ها ناام های غربی مانند و غیر رشعیی 

جهان اسالم است، تا ناام اسالمی  ر کشور های مسلامن نشین حیاک  نگیر   مسیلامن 

رسبلند و باال ست منی شوند. مسلامن ها بایید تنهیا زییر چیرت قیوانین اسیالمی  ها هرذز

زندذی بکنند و رشیعت اسالمی را کد هند ابعیا  زنیدذی  نییوی را احاطید میی کنید  ر 

 . عرصد عنل پیا ه بکنند

شیخ صاحا هنواره بد آرمان امیار  و  ال یت اسیالمی بیو . هرذیاه طالبیان  ر 

سعی منو ند ناام اسالمی را بد نهج  ال ت راشده  رین کشیور  ا غانس ان قیام کر ند و

حاک  بسازند، شیخ صاحا با آن ها هنکاری صنیامند و هنید جانبید منیو . او بیا امییر 

املؤمنین مال محد عنیر مجاهید بیعیت منیو ه بیا هنید ر قیای  یو  شیامل تشیکیال  

هرذیاه تحرییک  تحریک اسالمی طالبان شد و تا شیها   بید ایین بیعیت م عهید مانید.

طالبان بد رشق ا غانس ان رسید شیخ صاحا هر چند مشغول تدریس بو ، اما با اسی فا ه 

از نفوذ  و   دما  بزرذی انجام  ا .  ر اب دا بعضی تبلیغا  منفی  ر بعضیی منیاطق 

کرن و نورس ان بد راه اندا  د شد تا مر م  ر برابر امار  اسالمی بدذامن شوند. اما شیخ 

 م این مناطق را رهنامیی  رست منو ه منا ع و اهنیت ناام اسالمی را بیرای صاحا مر 

آن ها تتیح کر . هامن بو  کد مر م از امار  اسالمی صا قاند حامیت منو ند. شییخ 

صاحا بارها بد مناطق مخ ل  کرن و نورس ان سفر کر  و بزرذان آن مناطق را از طرییق 

می بپیوندنید. ولسیوالی کامیدیش والییت  عو  آما ه منو  تا بید صی  امیار  اسیال 

 . نورس ان  ر ن یجد مساعی شیخ صاحا  ر کنرتول امار  اسالمی  رآمد

 :  تهاجم امریکا و جهاد بر ضد امریکایی ها

هرذاه امریکایی هیای م جیاوز بیر ا غانسی ان ییورش آور نید و جهیا  و مقاومیت 

یخ  وست محند از جنلد کسانی مسلحاند ا غان ها  ر برابر آن ها آغاز ذر ید، شهید ش

بو  کد بسیار با جرا  و م انت بد مقاومت پر ا ت. او صیدها تین را  ر منطقید قبیائلی 
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باجور و  یگر مناطق مرزی کشور  ر هنگام یورش امریکایی هیا آمیا ه جهیا  منیو  و 

 .  هنچنان پول زیا ی را برای هنکاری با مجاهدین جنعآوری کر 

کشیور آرام ننشسیت. او  ر سیال هیای اول اشیغال شیخ صیاحا پیس از اشیغال 

هنواره تالش می منو  روحید جها ی مر م را زنده نگد  ار  و برای این هیدف تقیاریر 

صوتی و نامد های ک بی  و  را  رمیان مر م توزیع می کر ، تا میر م از  رضییت جهیا  

 . آذاه شوند و بر ضد امریکایی ها قیام بکنند

با ر قای  و  جبهد جهیا ی نییز تشیکیل  ا  و  -اللد  رحند –شیخ  وست محند 

عنلیا  های جها ی را  ر والیت نورس ان آغاز منیو . ایین اب کیار و رسپرسی ی شییخ 

صاحا بو  کد والیت نورس ان بد حیی سنگر قیوی و تیاریخی جهیا  بیر ضید امریکیا 

جهیا ی شنا  د می شو . او کد  ر تشکیال  امار  اسالمی بد حیی والیی ییا مسیئول 

والیت نورس ان وریفد انجام می  ا  حیثییت اسی ا  و پیشیوای مجاهیدین آن والییت را 

 اشت، زیرا تقریباً متام رسذروپ هیا و  لگیی متیهای نورسی ان شیاذر ان او بو نید و 

جها  را نیز بد هدایت و رسپرس ی او آغاز کر ه بو ند. لهدا کامیابی ها و  سی آور های 

 . ت کارنامد های شیخ صاحا بو جها ی نورس ان  ر حقیق

 :  فتوحات مهم مجاهدین در نورستان به سرپرستی شیخ دوست محمد )رح(

 ر سییطور ذیییل اشییاره مییی کنییی  بیید چنییدی از   وحییا  مجاهییدین نورسیی ان بیید 

 رسپرس ی شیخ صاحا :

میال ی : هرذاه امریکایی ها بد نورسی ان آمدنید مجاهیدین  ۲۴/۷/۲۰۰۲بد تاریخ 

عسکر امریکایی را   ۱۴ ر ساحد مارکونده بر یک مرکز آن ها حنلد منو ه  منطقد کوتیا

 . کش ند و چند تن شان را ز نی سا  ند. م باقی عساکر امریکایی از ساحد  رار کر ند

مییال ی : مجاهیدین  ر منطقید کوتییای ولسیوالی کامیدیش  ۲/۶/۲۰۰۴بد تاریخ 

ین نخس ین عنلیا  مه  مجاهیدین یک عنلیا  کامیاب  ر برابر  شنن انجام  ا ند. ا



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

345 

« بیراون» ر نورس ان بو .  ر این عنلیا  یکنت صاحا منصیا نایامی امریکیا بید نیام 

 کش د شد و جسد و سال  او ه  بدست مجاهدین آمد.

میال ی، یکنت  رمانده  لییر جهیا ی ولسیوالی وانیت ویگیل  ۲۰۰۷ ر ماه اذست 

هدین بر بیس بزرگ امریکایی هیا تن مجا ۱۵۰با حدو  « مولوی حرض  عنر  اروقی»

 ر روس ای ارنس حنلد کر ند. مجاهدین از هنید کنربنیدهای  یار ار ذدشی د  ا یل 

بیس شدند و بر عساکر  ارجی و  ا لی ییورش بر نید. ایین بییس پیس از  و سیاعت 

 رذیری از سوی طالبان   ح شد و بد ذف د جوانان محلی کد  ران بیس کار میی کر نید 

تن ر قای او نیز  ۵تن عساکر ار و کش د شدند. مولوی  اروقی و  ۱۴و  تن امریکایی ۱۶

 .  رین عنلیا  بد شها   رسیدند

اشغالگران ییک بییس بیزرگ را کید  ارای اهنییت  ،ه ق ۱۴۲۹رجا  ۵بد تاریخ 

اسییرتاتژیک بییو   ر منطقیید جنچگییل ولسییوالی وانییت ویگییل پییس از حنییال  پیییه  

 . بیس غنائ  زیا ی بد  ست آور ند مجاهدین تخلید کر ند. مجاهدین ازان

میال ی :  ر یک عنلیا  بزرگ مجاهیدین بیر بییس  ۲۰۰۸جوالیی  ۱۳بد تاریخ 

 . مرکزی وانت  ه ها تن عسکر امریکایی کش د شدند

میییال ی  مجاهییدین بییر بیییس منطقیید  بیید  ر سییاحد ذییوهر یش  ۲۰۰۸ ر سییال 

ساکر  ارجی و  ا لی از بین تن ع ۱۶عنلیا  بسیار مو ق انجام  ا ند.  رین عنلیا  

 ر  ند و اشغالگران ازین بیس  رار کر ند.

تین مجاهیدین بیر سید بییس بیزرگ  ۵۰۰ه ق، حیدو   ۱۴۳۰ذوالقعده  ۵بد تاریخ 

تین  ۶۷ولسوالی کامیدیش شاورمیر، کنیو و رشپییتم عنلییا  تهیاجنی انجیام  ا نید. 

تین عسیاکر  ۴۳ند، تن مز وران  ا لی  ر این عنلیا  ها کش د شد ۹عساکر  ارجی و 

ار و و پولیس بد اسار  مجاهدین  رآمدند و  ر ا ییر سیا  امن ولسیوالی، قومنیدانی 

امنید، بیس مرکزی و متام پوس د های   اعی  شنن بد ذوند کامل  ر کنرتول مجاهدین 

امار  اسالمی قرار ذر  ند. این عنلیا  پر  س آور  نقش عنیقی بیر وضیعیت عنیومی 
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ا   روغین رساند های غربی را کد الف از کامیابی هیا و پیتیوی کشور  اشت و تبلیغ

های امریکایی ها میی ز نید نقیش بیر آب سیا ت. ح یی  رمانیده آن وقیت نیروهیای 

هیزار عسیاکر اضیا ی هیر چید  ۴۰امریکایی جرنال مک کرس ل بد رساند ها ذفت : اذر 

ایین کشیور تکیرار میی عاجل بد ا غانس ان  رس ا ه نشو  واقعد نورس ان  ر سائر منیاطق 

 . شو 

میال ی، نیروهای  ارجی و  ا لی  ر منطقید بیدین شیاه  ۱۳/۱۱/۲۰۰۹بد تاریخ 

ولسوالی برذن ال شا هنگام هجوم آور ند، امیا بیا مقاومیت شیدید مجاهیدین رو بیرو 

تین عسیاکر  یارجی و میز وران  ا لیی  ۸۰ساع د حیدو   ۶شدند و  ر ن یجد  رذیری 

 . شان کش د و ز نی شدند

میییال ی، مجاهییدین  ر ن یجیید یییک عنلیییا  کامیییاب،  ۲۹/۵/۲۰۱۰بیید تییاریخ 

 . ولسوالی برذن ال را   ح منو ند

مییال ی، عسیاکر  یارجی بیر روسی ای شیوک ولسیوالی  ۲۰۰۸اپرییل  ۶بد تاریخ 

 وآب یورش آور ند، اما با مقاومت شدید مجاهدین رو برو شدند،  و هلیکیوپرت آنیان 

مجبور بید عقیا نشیینی شیدند. مجاهیدین امکانیا  زییا ی  رسنگون ذر ید و باال ره

 . جنگی  شنن را بد غنینت ذر  ند

مییال ی، مجاهیدین بیر ولسیوالی  وآب عنلییا  تهیاجنی انجیام  ۲۰۱۱ ر سال 

 ا ند و پس از  رذیری چند ساع د این ولسوالی را بد ذوند کامل  ی ح منو نید و غنیائ  

 زیا ی را بد  ست آور ند.

مییال ی، عسیاکر اشیغالگر   یرت بیزرگ پیی آر تیی را کید  ۷/۱۱/۲۰۱۲بد تیاریخ 

اهنیت زیا ی اسیرتاتژیک  اشیت  ر منطقید کلید ذیوش ولسیوالی نیورذرام بید سیبا 

 . حنال  پیه  مجاهدین تخلید کر ند

مییال ی، مجاهیدین غیازی آبیا   ر منطقید  ب بیروره بیر  ۱۸/۷/۲۰۰۸بد تیاریخ 

تانک  شنن  ر این عنلیا  بید ذونید کامیل  ۸نیروهای  ارجی عنلیا  انجام  ا ند.  
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تخریا شد و هند رسنشینان آن از بین ر  ند.  و صاحا منصیا بلنید رتبید امریکیایی 

 نیز  رین عنلیا  کش د شدند.

میال ی، مجاهدین  ر نیشگام شولسوالی  علی غازی آبیا م  ۲۰۰۹می  ۲۱بد تاریخ 

تین  یارجی هیا و  ۱۲ورش بر ه بر مرکز و یک پوس د مه  نیروهای  ارجی و  ا لی ی

تن رسبازان ار و را بید اسیار   ۱۲تن عساکر ار و را کش ند و بد شنول یک ترجامن  ۷

 . ذر  ند. مرکز و پوس د مدکور نیز بد ذوند کامل از بین ر ت

میال ی بر پنج پوسی د هیای منطقید ذیوهر یش  ۲۰۱۱هنچنان مجاهدین  ر سال 

م  ا ند. این حنال  صبح هنگام آغاز شید و ولسوالی کامدیش حنال  تهاجنی انجا

تین عسیاکر رسحیدی کشی د شیدند و  ۳۷تا ساعت ییاز ه روز ا امید یا یت و  ر ن یجید 

شامری آن ها بید اسیار  مجاهیدین  رآمدنید. نییز مجاهیدین هیر پینج پوسی د را  ی ح 

 . منو ند

 این عنلیا  ها، عنلیا  های مه  و تک یکی  ر تیاریخ جهیا  معیارص ا غانسی ان

 وانده می شو . این عنلیا  ها با حضور مسی قی  شیهید شییخ  وسیت محنید انجیام 

یا ت و یا ه  مثره اب کار، مشوره و  رماندهی او بو . این عنلیا  های کنرشکن رعا 

ناامی اشغالگران را شکست و نورس ان اولین والی ی بو  کد اشغالگران ازان  رار کر ند 

 . ان جا آغاز کر ندو یا روند عقا نشینی  و  را از 

 : شهادت 

شیخ صاحا عا    اشت کد بیشیرت اوقیا   ر سیاحد مسیئولیت جهیا ی  یو  

زندذی می کر ، قرید بد قرید و جبهد بد جبهد بید احیوال پرسیی مجاهیدین میی ر یت و 

برای آن ها وعل و نصیحت می منو . ذاهی ترجند و تفسییر قیرآن  ر  میی ذفیت و 

 . ی  ینی مر م نیز جواب می ذفتهنچنان بد اس ف اء و پرسشها

شیخ صیاحا پییش از شیها    یوابی  ییده بیو  کید آن را میژ ه شیها   میی 

 انست. او چند روز پس ازان  واب  ر یک حنلد  شنن بد شیها   رسیید. یکینت از 
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 وس ان شیخ صاحا  اس ان  واب را چنین حکایت می کند، شیخ صاحا چنید روز 

ک شهید و یک شیاذر م مولیوی سیلیامن شباشینده ی»پیش از شها   برای من ذفت : 

قرید واما کد یکسال پیش از شها   شیخ بد شها   رسیده بو م بر اسی سیوار هسی ند 

و اسی  یگری را برای من زین کر ه با  و  آور ه اند و میی ذوینید : شییخ صیاحا ! 

ر شیدم بیا،  این اسی را برای شام آور ه ای ، شیخ صاحا می ذوید : من بر اسی سیوا

 «. و با آن ها ر   

شیخ صاحا هنواره و بد ذوند پیه  تحیت تعقییا  شینن قیرار  اشیت.  شینن 

میال ی  و بار طیارا  بی  ۲۰۱۱بارها برای ذر  اری یا شها   او چاپد ز ند،  ر اوا ر 

پیلو  حنلد کر ند و چندین بار ا عاهای  روغین شیها   شییخ صیاحا نییز پخیش 

نن ن وانست شیخ صاحا را از  عالیت های جها ی بیاز  ار . شد. اما این تالشهای  ش

 . شیخ صاحا  عالیت های  و  را با  الوری کامل  ر نورس ان  وام  ا 

 ۱۳۹۲جوزا  ۲۱هجری قنری مصا ف با  ۱۴۳۴شعبان املعا   ۲باال ره بد تاریخ 

  ر حالیکد  ر منطقد شینلی ذیل والییتمیال ی  ۲۰۱۳جون  ۱۱ ورشیدی و موا ق با 

نورس ان زیر بام یک  اند با  وس ان  و  نشس د بیو  و بیرای حیل ییک مسیئلد رشعیی 

ک ابی را  ر لیی تاپ  و  مطالعد می کر  هدف طیاره بی پیلو   شنن قرار ذر یت و 

با  و تن مجاهد شمولوی محند طاهر و یک مجاهد جوانسالم بد شیها   رسییدند. انیا 

  للد و انا الید راجعون.
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 - اهللرحمه  –افتح  سنگینمولوی شهید زندگی انمه 
 ترجند : حبیبی سننگانی –نویسنده : نصیا ز ران 

 

والیت پک یکا  ر جنیوب رشق ا غانسی ان موقعییت  ار . ایین والییت کید بیشیرت 

ساحا  آن کوهس انی است هنچیون سیائر منیاطق کشیور سینگر مهی  جهیا  بیر ضید 

 امریکایی ها شنر ه می شو .

ضید کنونیسی  ایین ا  خیار را  اشیت کید پیس از کو تیای  پک یکا  ر جهیا  بیر

کنونیس ی هفت ثور، نخس ین موب جها  مسیلحاند از هنیین والییت بید  یروش آمید. 

ثور  ۱۳مر م ولسوالی زیروک این والیت چند روز پس از کو تای هفت ثور، بد تاریخ 

کنونیسیت بر مراکز کنونیست ها حنلد منو ند و هامن بو  کد جها  مسیلحاند بیر ضید 

 .ها آغاز شد

 ر جها  بر ضد امریکا نیز والیت پک یکا بد ویژه مناطق جنوبی آن، از سینگرهای 

اب دایی و مه  جها  شنر ه می شو .  ر سال های اول اشغال زمانیکد  شیار اشیغالگران 

زیا  بو ، بیشرت مجاهدین بد وزیرس ان شکد  ر جوار این والیت قرار  ار م ر  ند. اما بید 

ی حنال   و  را  ر برابر اشغالگران آغاز منو ند. مجاهدین  ر مناطق ه  مرز بیا زو 

وزیرس ان، مثال : برمل، لواره، منی کندو، منگری ی و  یگر ساحا   رذیری های شدید 

با امریکایی ها انجام  ا ند و هیر بیار اشیغالگران را  چیار تلفیا  سیا  ند. مجاهیدین 

: شهید مولوی کالم نا د، شهید مولیوی سینگین، جبها  مخ ل  حقانی صاحا شمثال 
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مولییوی عبداللیید حسییینی، شییهید مولییوی احنیید جییان، شییهید مییال عبییداملنان احنیید و 

 یگرانم  رین مناطق مرزی بد شنول مربوطا  برمل، نقیش عنیده  اشی ند. مجاهیدی 

کد  رین منطقد بسیار مد   دما  جها ی انجام  ا  و تیا شیها   بید حییی مسیئول 

 بو .  –رحند اللد  –والیت پک یکا وریفد اجرا می منو  مولوی سنگین  اتح جها ی 

 می  واهی  زندذی نامد او را بد ذوند مخ رص  دمت  وانندذان تقدی  بکنی  :

 شناخت اجمالی :

شهید نامدار و پر آوازه مولوی سنگین  اتح  رزند حاجی مرسلین، بد قیوم ز ران و اهیل 

مییال ی  ر  ۱۹۷۴والیت پک یکا بو . شهید  یاتح  ر سیال قرید تنگی ولسوالی زیروک 

  یار هجر   ر منطقد  تد  یل، وزیرس ان شاملی چش  بد جهان هست و بو  ذشو . 

 روند آموزشی :

مولوی سنگین  اتح سلسلد  رسخوانی را  ر قرید هنزونی، وزیرس ان شیاملی نیز  

بیشیرت بید مدرسید  مولوی حبیا الرحنن صاحا آغاز منیو . سیپس بیرای تحصییال 

مجاهد کبیر مرحوم مولوی جالل الدین حقانی جامعد منبع العلیوم ر یت. او بید جیوانی 

رسیده بو  و عشق  راوان با جها  و کشور  اشت. از هنین بیو  کید  ر زمیان حاکنییت 

امار  اسالمی با اس فا ه از ایام ر ص ی،  ر مبارزه بر ضد ارشار و مفسیدین سیه  میی 

 . ذر ت

هییای  ییور  و بییزرگ را  ر جامعیی  العلییوم االسییالمید زرذییری نییز  شیییخ  او  وره

و شییخ الحیدیی مولیوی سیی  اللید  -رحنید اللید  -الحدیی مولیوی عبدالسی ار جیان 

 . میال ی سند  راغت را بد  ست آور  ۲۰۰۵صاحا بد پایان رساند و  ر سال 

 : مبارزه با صلیبی ها 

عزیز ما هجوم آور ند و ا غانسی ان را  زمانیکد نیروهای وحشی صلیبی ها بر کشور

اشغال کر ند، مر م از تیکنالو ی، توانایی و زندان های صیلیبی هیای غربیی بید شید  
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مرعوب و هراسان بو ند، مولوی سنگین  اتح  ر آن زمان حسا  و پیر  طیر از سیوی 

 -رحند اللد  –امار  اسالمی بد حیی مسئول ناامی جبها  مولوی جالل الدین حقانی 

 ر پک یکا ان خاب ذر ید. مولوی صاحا از نخس ین کسانی بو  کد با اسباب و وسیایل 

ضییعی  بارهییا حنییال  کوبنییده و مرذبییار بییر کییاروان هییای اکامالتییی و مراکییز ناییامی 

 .اشغالگران  ر والیا   وست و پک یکا انجام  ا 

 : زعیم قوم و قومندان محبوب مردم 

ی و توانییایی ناییامی  ر حییل و  صییل مولییوی سیینگین  ییاتح  ر کنییار چیییره  سیی 

منازعا  و قضایای مر می نیز مهار   اشت. او  ر صحند های  رذیری  رمانده  لیر و 

با شهامت بو ، اما با مر م ملکی و هنسنگرانش هامنند  وست راس ین و برا ر هندل و 

ر غنخوار بر ور  می منو . نیز  ر بخش اعدا  ناامی و تربید ا القیی مجاهیدین بسییا

می کوشید و  ر هنگام عنلیا  های ناامی  ر مور  حفارت جان و میال میر م بسییار 

 . مح اط بو 

 : صفات و ویژگی ها 

 ر طبعییت و  -صیلی اللید علیید و سیل   -تقوی،  یانت و متسک بد سینت نبیوی 

 طر  او جا ذر  د بو . از ریا کاری،  و سی ای و  و منیای نفیر   اشیت و نید تنهیا 

بلکد عساکر  شنن نییز بید شخصییت وزیین و سی و نی مولیوی سینگین هنسنگران او 

 . احرتام قائل بو ند

 : گرفتاری نخستین عسکر امریکایی 

شهید مولوی سینگین  یاتح  رمانیده توانیا و سیاالر پیر  سی آور  بیو . او زمانیکید 

مسئول مجاهدین  ر والیت پک یکا بو  مجاهدین  لگی قاری اسیامعیل بید  رمانیدهی 

ا رسیی امریکییایی بوبریگییدال را بیید هنییرای سییال  او  ر چنیید مییرتی قرارذییاه او یییک 

امریکایی ها  ر والیت پک یکا بد اسار  ذر  ند. ذر  اری و نگد  اری بوبریگدال شکید 

باال ره منجر بد یک تبا لد تاریخی زندانیان بین امیار  اسیالمی و امریکیا شیدم واقعید 
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خ پک یکا اسیت. نویسینده و تحلیلگیر مشیهور ا  خار آ رین و  راموش ناشدنی  ر تاری

امور سیاسی وحید مژ ه  ر یکی از مقالد های  و   اس ان اسار  این ا رس امریکیایی 

 : را چنین می نویسد 

میال ی هرذاه  ر ولسوالی یوس   یل والییت  ۲۰۰۹جون  ۳۰برذدال بد تاریخ »

، او  ر اثنای ذر  اری ییک پک یکا از قرارذاه  و  بیرون شد از سوی طالبان ذر  ار شد

نیز با  و   اشت شاما اذیر ازان کیار میی ذر یت حی امً کشی د میی شیدم ،  m۱۶ تفن  

امریکایی ها برای بازیابی و رهایی برذدال عنلیا  هیای وسییعی را  ر والییا  پک ییا، 

پک یکا و ولسوالی اندر غزنی انجام  ا ند. نیز برای کسانی کد  ر مور  محل نگید  اری 

گدال  رب بدهند جائزه اعالن کر ند. اما طالبان او را  ر جای نگد  اشی د بو نید کید بری

 . از  سرتسی امریکایی ها  ور بو 

بد روایت طالبان : مولوی سنگین ز ران  ران زمان مسئول ناامی پک یکیا بیو ، او 

کید  بریگدال را بد  اند یک مر  موسفید بر  و بد آن موسفید ذفت : کاکا ! م وجد بیاش

این شخ   رار نکند، من برای  یلی وقت مرصوف هس  ، تا آن زمان این شیخ  را 

 . برای تو می سپارم

موسفید با  و   کر کر  کد این شخ  راه  رار ندار ، اذر از  اند  رار کند کجیا 

 واهد ر ت ؟ لهدا ند  س ان او را زوالند ز  و ند ه  پاهیایش را بسیت. از سیوی  یگیر 

را  بو  کید طالبیان او را بید زو ی تعیدیا و اذییت  واهنید کیر  و ییا بریگدال  ر ه

رسش را می برند و ویدیو اش را نت می کنند.  ر حالیکد طالبان ارزش این اسیر را می 

 انس ند و هرذز چنین تصنی  نداش ند، بد هر حال بریگدال  ر جس جوی راه  یرار بیو . 

ازه آن را ذ یره می کر ، یکروز موسیفید هرذاه موسفید غدا می آور  بریگدال یک اند

برای وضوء از  اند بیرون ر ت، بریگدال نیز از  اند بیرون شد و  رار کر ، بریگدال کد 

لبا  ناامی  و  را  ور اندا  د بیو  و لبیا  محلیی را بیر تین  اشیت بیدون اینکید از 

تر از قرید بید  سوی مر م شناسای و م وق  شو  بد زو ی از بازار قرید بیرون شد و  ور



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

353 

یک جنگل و کوه پناه بر ، آن موسفید هرذاه از  رار بریگدال  رب شید طالبیان را آذیاه 

سا ت، طالبان پس از تالش های سد روزه باال ره بریگیدال را  ر نز یکیی قریید پییدا 

 کر ند.

حاال بریگدال  انس د بو  کد راهی برای  رار وجو  ندار . باال ره  ر تبا لد با ایین 

تیین  رمانییدهان طالبییان پییس از  ه و  واز ه سییال حییبس از زنییدان  ۵رسیی امریکییایی ا 

 «.ذوان انامو رهایی یا  ند

 : عملیات های کوبنده بر ضد دشمن 

م میال ی، مجاهدین بد  رماندهی مولوی سنگین  اتح بیر ولسیوالی ۲۰۰۶ ر سال 

ی ها و میز وران آن نکی والیت پک یکا یورش بر ند و ولسوالی را   ح منو ند. امریکای

ها بارها کوشیدند ولسوالی را  وباره بد ترصف  و  بیاورند، اما هربار با واکینش شیدید 

و تند هنسنگران مولوی سنگین مواجد شدند و شکست  ور ند. این ولسوالی تا امروز 

 .  ر کنرتول مجاهدین امار  اسالمی قرار  ار 

سیا  امن ولسیوالی ذییان و  بار  یگیر، مجاهیدین بید قییا   مولیوی سینگین بیر

کنپاین مشرتک امریکایی ها و نیروهای ویژه تعرض منو ند و هر  و مرکز مه   شینن 

را پس از  رذیری شدید   ح منو ند. مدتی پس تر، مجاهدین کنپاین امریکایی هیا را 

 ر منطقد لواره  ر مربوطا  ولسوالی ذیان مور  حنال  پیه  و کاروان های اکامالتیی 

ا آماب کنین های م واتر قرار  ا ند، باال ره امریکایی ها وا ار شدند تیا کنپیاین آنان ر 

 لواره را ترک کنند. للد الحند، ولسوالی ذیان نیز تا اکنون  ر سلطد مجاهدین قرار  ار .

مولوی سنگین و مجاهدین آرام ننشس ند و این بار بیر ولسیوالی چیاربران والییت 

را   ح منو نید. پیرچ  سیفید امیار  اسیالمی تیا امیروز  پک یکا هجوم بر ند و ولسوالی

   رین ولسوالی حاک  است.

چندی پس تر، سیا  امن ولسیوالی زییروک والییت پک یکیا از روی ییک پیالن 

منا  بد رهربی مولوی سنگین نخست مور  حنلد میوتر مبیا و سیپس هیدف ییورش 
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ق یل رسییدند. ذسرت ه مجاهدین قیرار ذر یت و شیامری زییا ی عسیاکر امریکیایی بید 

مولوی سنگین عنلیا  های زیا ی کوبنده و کاری را بر ضد نیروهیای  یارجی انجیام 

  ا . اما منی توان هر یکی آن را  رین مقالد کوتاه جا  ا .

 : جراحت در سیر جهادی 

شهید مولوی سنگین  اتح  ر جریان مبارزه های جها ی  و بار ز نیی شید. بیار 

نطقیید کنییدو، ولسییوالی اورذییون والیییت پک یکییا را نخسییت زمییانی کیید امریکییای هییا م

از مجاهدین مولیوی صیاحا بید شیها   رسییدند و  یو   ، چهل تنمببار مان کر ند

مولوی صاحا بد شد  جراحت بر اشت شاین کندو اکنون بد نام کندو شهدا ییا  میی 

شو م ، آن سانحد  لخراش و بزرذی بو ، امیا ن وانسیت عیزم آهنیین و پیوال ین مولیوی 

احا را بشکند، مولوی صاحا شفایاب شد و مبارزه های جها ی  یو  را  ر برابیر ص

اشغالگران از رس ذر ت. بار  وم زمانی کد عنلیاتی را  ر بازار میرانشاه بیر ضید  ز ان و 

جنای کاران رهربی می کر  و طبق معنول  ر  و مقدم جن  می جنگید هدف مرمی 

 . رای  دمت  ین زنده نگد  اشتقرار ذر ت، اما  داوند م عال او را ب

 : شهادت 

نیروهای امریکایی از عنلیا  های مرذبار مولیوی سینگین  یاتح بید سی وه آمیده 

میال ی  ر لیست سیاه شیامل کر نید.  ۲۰۱۱بو ند. آن ها نام مولوی صاحا را  ر سال 

 ۱۳۹۲سینبلد  ۱۸این مجاهد رس بکی  و رهیرو بیزرگ راه اسی قالل بیاال ره بید تیاریخ 

میال ی  ر مهامن  اند یکی از  وس ان  یو   ر  ۲۰۱۳س نرب  ۹ شیدی مصا ف با ور 

وزیرس ان شاملی هدف حنلد طیاره بی پیلو  امریکایی قرار ذر ت و این قاتل صلیبی 

ها، شیرمر  کوه های پک یکا،  رمانده محبوب مجاهدین و مر م، جوان  لیر و مبیارز بید 

 . عونشها   رسید. انا للد و انا الید راج

شهید مولوی سنگین  اتح ند نخس ین  رزند شهید پیدرش بیو  و نید هی  آ یرین، 

یک برا ر او بد نام عبدالوارث حیدری پییش از شیها   مولیوی سینگین  ر ولسیوالی 
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زیروک والیت پک یکا  ر رویارویی با امریکایی ها جام حیا  بخش شها   را نیوش 

وق پس از شها   مولوی سنگین بد  سیت جان منو  و برا ر  یگر او بد نام محند  ار 

 –رحنه  اللد  –ناامیان پاکس انی  ر وزیرس ان جنوبی بد مقام شها   نائل ذر ید 

 

  اروا  شان شا  و یا  شان ذرامی با .
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گاهی هب زندگی شهید   – اهللرحمه  – انینصیرالدین حق ر داکت ن
 ترجند : حبیبی سننگانی –نویسنده : قاری سعید 

کید آن را پرور ذیار  زندذی  ر راه  دا را شها   ذف د میی شیو ، چییزی یقربان

مرگ ند بلکد زندذی بزرذی می  واند کد عقل های ضعی  انسیانی از  رک آن عیاجز 

بیار  –صلی اللد علیید وسیل   –است. این زندذیست کد بهرتین انسان ها محند مصطفی 

    أين أغیزو ِف سیبهل اللید والدي نفس محند بهیده لیو  -بار آرزوی آن را کر ه بو  

ایین زنیدذی اسیت کید  - أق ل ، ث  أغزو  أق ل ، ث  أغزو  أق ل، رواه البخیاری و مسیل  

تییابعین، صییدیقین، ، انبیییاء کییرام، اصییحاب کییرام محبییوب تییرین بنییده ذییان پرور ذییار ِ

 مج هدین، مجاهدین و علام بد رسیدن بد آن ا  خار  ارند.

یت  نیوی و ا یروی آن بحیی بکنیی ، یقینیا وقیت اذر بر  لسفد شها   و یا حیث

زیا ی می  واهد. اما بیایید،  ر میور  زنیدذی و کارنامید هیای شخصییت  کید بید ایین 

 ا  خار و سعا   بزرگ نائل آمده است، صحبت بکنی .

شهیدی را بشناسی  کد ند تنها  و  او بد  رجد شها    ائز ذر ییده، بلکید  ه هیا 

د سال ذدش د بد سعا   شها   رس راز شده اند. بلی، شیهید اعضای  انوا ه او  ر چن

 اکرت نصیرالدین حقانی، نور چشینی مرحیوم مولیوی جیالل الیدین حقیانی، شکسیت 

  هنده اس عامر رشق و غرب.

 شناخت اجمالی : 

پرس بزرگ مجاهد کبیر مولوی جالل  –تقبلد اللد  –شهید  اکرت نصیرالدین حقانی 

 ورشییدی  ر منطقید کنیدو  ر مربوطیا   ۱۳۵۶ ر سیال  –د رحند الل –الدین حقانی 

 .ولسوالی وزی ز ران والیت پک یا چش  بد جهان ذشو 
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نصیرالدین حقانی یک سالد بو  کد کنونیست ها  ر ن یجد کو تا زمیام ا غانسی ان 

را بد  ست ذر  نید. مولیوی جیالل الیدین حقیانی کید پییش از کو تیا،  ر برابیر ا کیار 

ه می کر  بد تحرکا  علنی جها ی آغاز کر  و عنلیا  های نایامی را کنونیس ی مبارز 

 . ر برابر ر ی  کنونیس ی  ر مناطق  ور ا  ا ه پک یا و پک یکا بد راه اندا ت

 انوا ۀ مرحوم حقانی صیاحا نییز  ر جرییان هجیر  رسارسی ا غیان هیا بیرای 

  و  ر منطقید نجا  از رل  و س   کنونیست ها، بد آن سوی میرز  یورنید هجیر  کیر 

میرانشاه، وزیرس ان شیاملی سیکونت ذزیید. نصییرالدین حقیانی تعلییام   ینیی را  ر 

جامعد  ارالعلوم منبع الجها   را ذر ت و  وره حدیی را نیز  ران جیا  وانید، تعلییام  

عرصی را تیا صین   واز ه  ر لیسید عیالی انجنین القیرآن  وانید و  ر ن یجید ام حیان 

راه یا ت. اما رونید آموزشیی او بیر اثیر تهیاج  امریکیایی هیا  کانکور بد  انشکده طا

 .نامتام ماند

نصیر الدین حقانی  ور  سال بو  کد با پدر مجاهد  و  بید سینگرهای جهیا   ر 

برابر کنونیست ها می ر ت، او  ر  ضای جها ی بزرگ شد و بد تربید و رهنامییی پیدر 

د حییی مجاهید شکسیت ناپیدیر و مجاهدش رشد کر . هامن بو  کد تا پایان زنیدذی بی

 .رسبلند بر موق   و  اس وار ماند

 اکرت نصیر الدین حقانی علوم  ینی و عرصیی را بید شیکل مسیاوی  نبیال کیر ه 

بو ، اس عدا   وق العا ه علنی  اشت و بر عالوه از زبان ما ری اش پش و بد چهار زبان 

 .حبت می کر نیز بد روانی ص –عربی،  ارسی، ار و و انگلیسی  – یگر 

 اکرت نصیر الدین حقانی با آغاز جها  مر م ا غانسی ان  ر برابیر امریکیا بید حییی 

 رمانده  عال، مؤثر و م حرک جها ی، مبارزه  و  را  ر برابر امریکایی هیای اشیغالگر 

 ر شورای رهیربی امیار   –رحند اللد  – وام  ا . او بد نیابت از حقانی صاحا بزرگ 

و  ر بخش هیای مخ لی  تشیکیال  نایامی و ملکیی  یدمت  اسالمی حضور  اشت
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 ر یک حنلد تروریسی ی  شینن بیز ل  میال ی ۲۰۱۳نومرب  ۱۱منو . تا اینکد بد تاریخ 

 .. انا للد و انا الید راجعونرس راز شدبد مقام عالی شها   

 : واکنش ها در برابر شهادت داکتر نصیر الدین 

، عکس العنیل هیا  ر میور  شیها   او پس از شها    اکرت نصیر الدین حقانی

م فاو  بو ، اذر از یکسو پیام های غنتیکی مسلامن ها بیان ذیر محبیت و الفیت آن 

ها با  اکرت صاحا شهید بو ، از سوی  یگر ارهارا  و تبرصه هیای  شینن نشیان  ا  

 .کد او چد اندازه  ار چش   شننان و مبارز اثر ذدار  ر برابر کفر جهانی بو 

رهربی امار  اسالمی از هند اولرت  ر مور  شیها    اکیرت نصییر الیدین  شورای

 : حقانی بیانید  ا  و  ر پیام تسلی ی  و  چنین ذفت 

با تاس   راوان  رب شدی  کید  اکیرت نصییر الیدین حقیانی، پرسی بیزرگ عضیو »

شورای رهربی امار  اسالمی و شخصیت نامدار علنی و جها ی محرتم مولوی جالل 

قانی شحفاد اللدم  ر یک حنلد ناجوامنر اند و تروریس ی  شینن بید شیها   الدین ح

 .رسید، انا للد و انا الید راجعون

محیرتم  –امار  اسالمی مراتا تسلیت و غنتیکی  و  را با پدر ذرامیی شیهید 

مولوی جالل الدین حقانی حفاد اللد، برا رانش،  انوا ه محیرتم او و متیام مجاهیدین 

عرض می  ار ، چون شهید  اکیرت نصییرالدین حقیانی رو   یو  را  ر امار  اسالمی 

راس ای جها  بد ذا  یک ا سپر ه است از بارذاه م عال بیرایش جنیت الفیر و  و بیرای 

 نز یکانش صرب جنیل و اجر عای  مسئلت  اری .

مساعی و تالش های او  ر راه جها  بسیار قابیل قیدر اسیت، شیهید  اکیرت نصییر 

ا پایان زندذی  ر میدان مبارزه  ر برابیر اشیغال ثابیت قیدم مانید،  شینن الدین حقانی ت

ن وانست  الوری و  عالیت او  ر راس ای جها  را تحنل بکنید، شیها   او واقعیا بیرای 

 «.امار  اسالمی و مر م ا غانس ان ضایعد بزرذی است
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 شنن نیز شها    اکرت نصییرالدین حقیانی را  ر مطبوعیا  بید شیکل ذسیرت ه 

 –اروپیای آزا   –عکا   ا  و  س آور  بزرگ  و   واند. را یوی اس عامری امریکیا ان

کد  ر زبان پش و بد نام را یوی آزا ی  عالیت می کنید و نایر رسینی  ولیت امریکیا را 

انعکا  می  هد، ذفیت : نصییرالدین حقیانی سی ون  قیرا  و مغیز مب کیر تشیکیال  

 .الی را بد پیش می بر جها ی حقانی بو  و امور مخ ل  ناامی و م

 شنن شها   او را  س آور  بیزرگ  وانید، امیا باملقابیل مجاهیدین ذف نید کید 

 .جای او  الی نیست بلکد راهش  نبال می شو 

رحنید  –مجاهد نامدار و پدر شهید  اکرت صاحا، مولوی جیالل الیدین حقیانی 

ی  ر منید را میره  توسو مطبوعا  پیام  و  را بد نت رساند، پییامی کید  ل هیا –اللد 

ذداشت، این اعالمید کد از هر جنلد و کلند آن ایامن و توکل بر  دا می  ر شد، قرار 

 .ذیل است

در مورد شهادت  –رحمه اهلل  –پیام ویژۀ مولوی جالل الدین حقانی 

 پسر بزرگش

لاهِْد   اِننْه   مَّ  وا اللَّدا عا د  ا عااها ق وا ما دا اٌل صا ْؤِمِننيا رِجا نا الْن  ین مِّ ِمینْه   مَّ ی ناْحباید  وا ٰ ن قاَضا

ل وا تابِْدياًل  ا بادَّ ما  –[۲۳االحزاب :  ]–يان اِار   وا

 مر م مؤمن و مجاهد ا غانس ان و مجاهدین مبارز  ر برابر م هاجامن صلیبی !

 ! السالم علیک  و رحنت اللد و برکاتد 

عالیقیدر  نخست از هند، شها   مجاهد  داکار شیهید نصییرالدین حقیانی را بید

امیراملؤمنین حفاد اللد، مجاهدین  داکار و بیرای  یو  مبارکبیا  میی ذیوی .  داونید 

 .م عال او را  ر بارذاه  و   ر زمره شهدا، صدیقین و صالحین جا  هد

 ! برا ران
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صیلی اللید علیید  –شها    ر راه پرور ذار ا  خار بزرذی اسیت کید رسیول اکیرم 

لند  و   واهش آن را کیر ه اسیت و جایگیاه عیالی با هند ا ضلیت و مرتبت ب –وسل  

 .شهید را  ر احا یی مبارکد س و ه است

شها   ا  خار و سعا   وییژه ایسیت کید تنهیا بنیدذان مخلی   داونید بید آن 

رس راز می شوند، شها   رشف و برتری است کد نصییا بهیرتین مجاهیدین راه  یدا 

مجاهد است کید بید وسییلد آن بید  می ذر   و باال ره شها   از لحاع معنوی مو قیت

 .رضای پرور ذار می رسد و بد نعنت های جاو انی جنت الفر و  نائل می ذر  

 ! ملت مسلامن و مجاهد 

امروز مجاهدین غیور ما  ر سنگرهای   اع از کشور  و   ر برابر اشغالگران میی 

بزرذیی را رزمند،  داوند م عال  ر ن یجید شیها   هیا و قربیانی هیای آن هیا   وحیا  

 رین نرب  تاریخی نصیا مجاهدین منو ه است،   وحاتی کد  شنن مغرور را بیا هنید 

نیروی ناامی و تخنیکی اش بد شد  رساسیند سا  د، راه  رار را ذ  کیر ه و وجاهیت 

 .جهانی آن لگدمال شده است

 !  برا ران

از راه جها  مسییر قربیانی هیا و  یداکاری هیا اسیت، رونید قربیانی هیای جهیا ی 

شها   حرض  حنزه رضی اللد عند  ر غزوه تاریخی احد آغاز ذر یده و بیا ذدشیت 

چهار ه قرن هنوز ه  جریان  ار ، شهید  اکرت نصیر نیز یکنت از رهروان راه پیر ا  خیار 

مبارزه برای حاکنیت ناام اسالمی و اس قالل کشور عزیز بو  کد باال ره بد آرمان  و  

 .او را قبول بکند رسید.  داوند م عال شها  

شهید  اکرت نصیر ند اولیین شیهید  یانوا ه میا بیو  و نید هی  آ یرین، بلکید متیام 

 انوا ه حقانی  انوا ه جها  و شها   است، شها    ر راس ای تحکی  ناام الهی و 

  اع از حری  کشور بزرگ ترین آرمان این  انوا ه است،  و م بد شها   هیر شیهید 

ش این ا  خار تاریخی شیها   نصییا مین میی شید، مین کشور رشک می کن  کد کا
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بخش اعا  عنر  انی  و  را بد این آرمان سپری کر ه ام کد چد زمان ا  خیار شیها   

نصیا ام می ذر  . الحندللد، ما و شام هند مسلامن هس ی  و مسیلامن هیا شیها    ر 

نییا را  وسیت راه  دا را  وست  ارند، چنانکد کا ران زندذی، لد  ها و نعنت هیای  

 . ارند

 ! ا غان های مؤمن و مجاهدین عزیز 

ملت غیور ما از سد و نی   هد بد این سو بیرای تحکیی  نایام اسیالمی قربیانی میی 

 هند،  داکاری ها و قطرا   ون آن ها کید  ر راه جهیا  ریخ ید اسیت بسییار ذرانبهیا 

 یون شیهدا اینسیت است، ما و شام باید بد  ون آن ها ارب بگداری  و ارب ذداری بید 

کد برای تنفید ناام  داوندی بکوشی  و از احکام مقد  اسیالم پییروی بکنیی . صی  

جها ی  یو  را م حید نگید  اریی ، از بزرذیان  یو  اطاعیت بکنیی  و بیرای آرامیی و 

 . وشحالی ملت آزر ه  و   ست بد کار شوی 

 ! برا ران 

میا اسیت، نید سیبا شها   مجاهدین ما  ر معرکد حیق و باطیل عامیل کامییابی 

ناکامی ما. سبا ناکامی ما انحراف،  یانیت  ر برابیر  یون شیهدا و چنید پیارچگی میا 

است.  داوند م عال ما را و  ر مجنوع متام امت اسالمی را ازین  طر مهلیک نجیا  

 .بدهد

 والسالم

 مولوی جالل الدین حقانی

 ه ق ۱۰/۱/۱۴۳۵

 م۱۳/۱۱/۲۰۱۳ –ش  یه ۲۲/۸/۱۳۹۲
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 :  کتر نصیرالدین حقانیشخصیت شهید دا

، نصیرالدین حقانی نیز از نگاه هوییت ریاهری، « الولد رس ابید»مقولد عربی است 

شخصیت و  کر و عنل مثال زنده پدر مجاهد  و  مولوی جیالل الیدین حقیانی بیو . 

 داوند م عال قیا د زیبا، جداب و با حشنت بخشیده بو ، م واضع و  اکسار بو  و هیر 

 . اکساری او را  ر اولین  یدار  رک بکند کسی می توانست

یکنت از اعضای شورای رهیربی امیار  اسیالمی کید شیهید  اکیرت صیاحا را از 

 اکرت صاحا موقی   یو  را هنیواره بیا حوصیلد و »نز یک می شنا ت، می ذوید : 

اس دالل قوی بیان می کر ، با کسانیکد از او از نگاه سن و سال بزرگ تر بو نید مؤ بانید 

ور  می کر ، بسیار مؤ ب بو ،  ر پهلوی زیبایی سیر  حسن صور  نییز  اشیت، بر 

هنواره بد ذکر پرور ذار رطا اللسان بو ، سخاو  و کنک با مر م بی بضاعت عا   

هنیشگی او بو ، بر عالوه از عبیا ا   رضیی بید عبیا ا  نفلیی نییز مشیغول میی بیو ، 

 .و سطحی نگاه منی کر  وشطبعی  اشت اما  ر مور  مسائل مه  جدی بو  

 : خانواده حقانی، خانواده قابل رشک مجاهد و شهید پرور

شهید  اکرت نصیرالدین حقانی، نخس ین  ر   انوا ه حقانی نبو  کید آمیاب حنلید 

کفر جهانی قرار ذر ت و بد مقام عالی شها   نائل شد، اذرچد شها   او برای صی  

حقانی واقعد ای چندان  یوق العیا ه و غییر  جها ی ضائعد بزرذی بو ، اما برای  انوا ه

مرتقبد نبو . زیرا با توجد بید نقیش ایین  یانوا ه  ر عرصید جهیا  و مقاومیت،  یانوا ه 

 حقانی  ر سطح ا غانس ان و جهان اسالم بد  انوا ه شهیدان و غازیان یا  می شو .

ل سال اول اشغال امریکایی، شیامر شیهدای  یانوا ه حقیانی بید شینو  ۱۲تنها  ر 

 .تن رسیده است ۵۸مر ان و زنان، کو کان و بزرذان بد 

این  انوا ه ند تنها  ر برابر طاغو  امریکایی، بلکد  ر جهیا  بیر ضید  رعونییت 

شوروی نیز اعضای زیا ی  و  را قربیان  یین و مییهن کیر ه و ازیین لحیاع نییز قابیل 

 .جا ذر ت رشک است کد نام پنج عضو این  انوا ه  ر لیست سیاه اس عامر کفری
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مییال ی بید  ۲۰۰۱جنوری  ۳۱بد تاریخ  –رحند اللد  –مولوی جالل الدین حقانی 

جرم و ا اری بد امار  اسالمی و رس ننها ن بد کفر جهانی شامل لیست سیاه کفار شید، 

مییال ی و نیام  اکیرت نصییرالدین  ۲۰۰۷سیب نرب  ۱۳نام رساب الیدین حقیانی بید تیاریخ 

میال ی  ر لیست سیاه  رب ذر ید. نیام حیاجی  لییل  ۲۰۱۰جون  ۲۰حقانی بد تاریخ 

مییال ی و نیام شیهید  ۲۰۱۱ یربوری  ۹حقانی، برا ر حقانی صاحا مرحوم بید تیاریخ 

  میال ی  ر لیست سیاه ا زو ه شد. ۲۰۱۱می  ۱۱بدرالدین حقانی بد تاریخ 
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 - اهللرحمه  –شهید مولوی محمد جان زندگی و شخصیت 
 ترجند : حبیبی سننگانی –نویسنده : قاری سعید 

 

 

 : والدت و مراحل ابتدایی زندگی 

شهید مولوی محند جان مخل  کد بد مولوی احند جان نیز شهر   اشت پرسی 

هجیری شنسیی  ر  ۱۳۴۹هجری قنیری مصیا ف بیا  ۱۳۹۲حاجی عبدالرؤف  ر سال 

روس ای برلد  ر مربوطا  ولسیوالی قیره بیاغ والییت غزنیی  ر ییک  یانوا ه م یدین و 

 . اهد پرور چش  بد ذی ی ذشو مج

شییهید مولییوی محنیید جییان چییون  ر  ییانوا ه  ینییدار چشیی  ذشییو ه بییو  از 

 ور سالی بد تعلیام   ینی سوق  ا ه شد. او  رسیهای اب یدایی را  ر قریید  یو  نیز  

امام مسجد  واند. سپس ک ا اب دایی  ینی را نز  مولوی عبدالحی یز انی  واند و بید 

رای  راذیری علوم اسالمی بد منطقید قبیایلی پاکسی ان ر یت و رونید سن پانز ه سالگی ب

آموزشی  و  را چند مد   ر مدرسید تعلیی  القیرآن  ر منطقید کریکیو ، وزیرسی ان 

«  ارالعلیوم املجاهید»جنوبی ا امد  ا . سپس  ر مدرسد شهید قاری آقا محند غزنوی 

سیی شیامل مدرسید شن ۱۳۶۶ ر اعا  ورسک، وزیرس ان جنوبی شامل شید.  ر سیال 

ماهرالعلوم،  یره اسامعیل  یان شید و ازان جیا وار  مدرسید تعلیی  القیرآن شتیوره وره، 

شنسی بد مدرسد  رمانده نامدار جها  و مقاومیت مولیوی  ۱۳۶۷هنگوم شد. او  ر سال 

صاحا جالل الیدین حقیانی جامعید منبیع العلیوم، وزیرسی ان شیاملی ر یت و زنیدذی 

 ن جا آغاز منو .جها ی  و  را نیز از هام
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 جهاد بر ضد کمونیسم :

کد  ر  وران جها  بر ضد شوروی تازه بد  -رحند اللد  –شهید مولوی محند جان 

جوانی رسیده بو  بار نخست  ر تعرضا  جها ی والییت  وسیت سیه  ذر یت. او بیا 

ذروهی از مجاهیدین و طلبیا از مدرسید حقیانی صیاحا بید جبهیا  مخ لی  والییت 

 ر عنلیا  های جها ی آن والیت سه  می ذر ت و پس از پایان   وست می ر ت و

 عنلیا   ر غند مشهور جها ی حقانی صاحا  ر منطقد بری،  وست مس قر می شد. 

شهید مولوی محندجان  ر نرب  هفده روزه   ح والیت  وست کد بید رسکر ذیی 

ر ه میی حقانی صاحا انجام یا ت و از معرکد های مه  جها ی بر ضد شوروی ها شن

شو  نیز سه   ذر ت. هرذاه شهر  وست   ح شد و حقانی صاحا ذر یز، مرکز پک ییا 

را آماب عنلییا  هیای تهیاجنی قیرار  ا ، شیهید مولیوی صیاحا  ر منطقید مییلن  ر 

نز یکی شهر ذر یز  ر قرارذاه جها ی حقانی صاحا جا بجا شد. او تا زمانی شکست 

تشکیال  جها ی حقیانی صیاحا بید جهیا  کنونیس  و  روپاشی ر ی  کنونیس ی  ر 

  وام  ا .

 :  دوره هرج و مرج تنظیم ها و دفاع از بیت المال

قاری ضعی ، یکنت از  وس ان نز یکی شیهید مولیوی محنید جیان میی ذویید : 

شهید مولوی صاحا پس از   ح ذر یز  ر ریاست ا اره بیرق شیهر ذر ییز مقیی  شید. 

تنای  ها بر تاسیسیا  عیام املنفعید ییورش بیر ه  ز ان مسلح غیر مسئول و چپاولگران 

امکانا   ول ی را بد یغام بر نید. ا یرا  مسیلح  یو رس چنیان جیرا  ذر  ید بو نید کید 

هیچکسی جرا  نداشت جلو آن ها را بگیر . امیا شیهید مولیوی صیاحا بیا جیرا  و 

 الوری کامل توانست امنیت ساحا  و سا  امن های را کد  ر کنیرتول  اشیت تیامین 

 . بکند و از چور و چپاول مصئون نگد  ار 

قاری ضعی  می ذوید : ریاست  وائد عامد  ر نز یکی ریاست ما بیو . شیامری 

زیا ی وسایو  ول ی  ران ریاست ایس ا ه بیو  و هنیوز بید  سیت چپیاولگران نخیور ه 
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بو . یکروز یکنفر از ذروه های مسلح غیر مسیئول بید آن ریاسیت آمید و  واسیت کید 

ریاست را ترصف کر ه وسایو  ول ی را بد تاراب بیرب . شیهید مولیوی محنید  سا  امن

 جان آن شخ  را  ید و او را تعقیا کر ، اما او  رار کر .

چند لحاد پس، شامری زییا ی تفنگیداران کید  ر  ز ی و چپیاولگری شیهر  

  اش ند پیش روی ریاست برق آمدند و  واس ند مدعای  و  را بیان بکنند. مین هرذیاه

از ریاست بیرون شدم  یدم کد شهید مولوی محند جان  ر حالیکد راکیت انیداز را بیر 

شاند  ار  با ذروه تفنگداران نزاع  ار  و می ذوید : اذر شام پس نروید بیا  طیر مواجید 

می شوید. قومندان آن ذروه ذفت : مر م برای ما ذف ند کید  ریین ریاسیت طالبیان جیا 

م  وب انید و برویید و بیا نرمیی بیا آن هیا حیرف بزنیید، امیا ذر  د اند، طالبان بسیار مر 

مولوی محندجان بد  رش ی ذفت : هر کسی ذف د است کد طالبان مر م  یوب انید بید 

کر ه است، میا  ر موضیوع پاسیداری از بییت املیال بسییار بیی لحیاع هسی ی  و بیرای 

 . هیچکسی اجازه منی  هی  کد  ارایی ملی را بد تاراب بربند

نگداران کد از هویت راهری شان  ز ان و چپاولگران معلوم میی شیدند، ذروه تف

ذف ند : ما بد تنای  محاذ ملی وابس د هس ی  و می  واهی   ر ریاست  وائد عامد پوسی د 

بیاندازی . شهید مولوی صاحا ذفیت : از هیر راهیی کید آمیده ایید از هیامن راه پیس 

نیز چور و چپاول بکنید، آن هیا هرذیاه  بروید، برای شام اجازه منی  هی  کد  ر این جا

جدیت و قاطعیت شهید مولوی صاحا را  یدنید، از تصینی   یو  منرصیف شیدند و 

 . برذش ند

 :  مصاحبت دا می با مقتدای جهادی اش مولوی جالل الدین حقانی صاحب

 داوند م عال بد شهید مولوی محند جان ا  خار بخشیده بیو  کید مید  زییا ی 

 و  مولوی جالل الدین حقانی مصاحبت و ر اقت  اشیت. او پیس از با رهرب جها ی 

  ح  وست و ذر یز با حقیانی صیاحا یکجیا بیو  و  ر مجیالس حقیانی صیاحا بید 

 . حیی امین الرس حضور می  اشت
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او  ر هند تالش های کد حقانی صاحا  ر  وران جنی  هیای تنایی  هیا بیرای 

میزاریم انجیام میی  ا  بیا حقیانی  آش ی رهربان جهیا ی شربیانی، سییاف، حکن ییار و

صاحا هنراه بو . هنچنان  ر جلسا  بیا رهیربان بعضیی کشیورهای عربیی،  ر کنیار 

 . حقانی صاحا حضور می  اشت

شهید مولوی محند جان ر یق مع ند حقانی صاحا بو . حقانی صاحا بد تربید 

الس سیاسی شهید مولوی صاحا نیز میی کوشیید و از هنیین سیبا او را  ر هنید مجی

مه  با  و  می  اشت، تا  ر آینده با اس فا ه از هننشینی حقانی صاحا نقش میؤثر و 

مفید  ر قضایای مه  کشور  اش د باشد. هامن بو  کد شهید مولیوی صیاحا از برکیت 

تربید حقانی صاحا بسیار منازعا  ال ینحل مر می و قومی را  ر اثر مساعی مصلحاند 

ر م و اقیوامی کید بیا هی   رذییر بو نید  ر اثیر  و   ر جنیوب کشیور حیل منیو  و می

 . تالشهای او م حد شدند و  ست برا ری  ا ند

شهید مولوی محندجان واقعد ای را  ر مور  مصاحبت حقانی صاحا و نشسیت 

 : ویژه ای کد حقانی صاحا با یک هیئت عربی  اشت چنین بیان کر ه است 

مییال ی بیرای مالقیا   ۲۰۰۱ل هیئت عالی رتبد امارا  م حده عربی  ر اوائل سا

نز  حقانی صاحا آمده بو . یک مقام بلند پاید آن کشور کد عضو  انوا ه شیاهی نییز 

بو  رهربی هیئت را بد  وش  اشت. هیئت وریفد  اشت تا بد منایندذی غیر مسی قی  از 

امریکا بعضی مطالبا  امریکا را با حقانی صاحا رشیک بکنید و از حقیانی صیاحا 

 . آن مطالبا  را بد مقام رهربی امار  اسالمی برساند بخواهد تا

حقانی صاحا با شنیدن حرف های هیئیت،  ر پاسیخ بید آن هیا ذفیت : موقی  

امار  اسالمی  رین موضوع مبنی بر یک اصل رشعیی اسیت و آن حیدیثی اسیت کید 

 صلی اللد علید -از رسول اللد  -رضی اللد عنهام  -صحابی جلیل القدر حرض  ابن عنر 

روایت منو ه است : عن ابن عنر رضی اللد عنهام ان رسول اللد صلی اللد علیید  -وسل  

وسل  قال : املسل  ا و املسل ، ال یالند و ال یسلند، من کان  ی حاج  ا ید کیان اللید 
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 ی حاج د و من  رب عن مسل  کرب   رب اللد عند بها کرب  من کرب ییوم القیامی ، و مین 

 . یوم القیام ، م فق علید سرت مسلام سرته اللد

شام بد حیی اعضای کشور اسالمی و با توجد بد این حدیی چد نار  ارید کد میا 

 ر مور  او چد موق   اش د باشی  ؟ ، اعضای هیئیت بیی جیواب ماندنید و بید مجلیس 

 .  و  پایان  ا ند

 :  خدمت در تحریک اسالمی طالبان

ضد کنونیست ها رونید تعلییام  شهید مولوی محند جان پس از پایان جها  بر 

 ینیی  ییو  را از رس ذر ییت و زمانیکیید طالبییان بید اطییراف کابییل رسیییدند او  ر جامعیید 

اسالمید زرذری، هنگو مشغول  وره حدیی بو . او  ران سال سیند اجیازه حیدیی را از 

بید  -رحنهیام اللید  –تلنید موالنا حسین احند مدنی مرحیوم شییخ الحیدیی بهیره منید 

 .  ست آور 

مولوی محند جان پس از  راغت چند مدتی ناامت ییک مدرسید مشیهور را  ر 

منطقد م د چیند والیت  وست بید  وش  اشیت و سیپس بید صی  جهیا ی تحرییک 

اسالمی طالبان پیوست و  ر   وحا  کابل و شامل سیه  ذر یت. پیس از  ی ح والییت 

بید حییی کفییل  بلخ چند مد  بد حیی ولسوال ولسوالی بلخ وریفد انجام  ا  و سپس

والیت لغامن ایفای وریفد منو .  ر اثنیای کفالیت لغیامن، مید  زییا ی  ر ولسیوالی 

 ولت شاه آن والیت  دما  جها ی نیز انجام  ا . او با مقاومت تاریخی  و   ریین 

 . منطقد حنال  زیا ی  شنن را عقا راند

 شهید مولوی محند جان چند مد  مجاهدین حقیانی صیاحا را  ر  یو هیای

شامل کابل رسپرس ی منو . او تا تهاج  امریکایی ها هنواره  ر عنلیا  های جهیا ی 

 . سه  می ذر ت

  



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

369 

 :  جهاد بر ضد امریکا

هرذاه حاکنیت طالبان  ر ن یجد تهاج  امریکایی  ر پای خت کشور پایان یا یت، 

شهید مولوی محند جان بید منطقید آبیایی  یو  قیره بیاغ، غزنیی ر یت. شیهید مولیوی 

ا  ر حالیکد چندان مدتی از اشغال کشور نگدشی د بیو  چنیدین بیار بید پک ییا و صاح

قندهار سفر کر . او با رهیرب بیزرگ جهیا ی مولیوی جیالل الیدین حقیانی صیاحا  ر 

متا  بو  و از او هدایت می ذر یت. یکبیار پییام مهی  حقیانی صیاحا را بید مقامیا  

 . رهربی امار  اسالمی  ر قندهار رساند

ه باغ نیز پس از عقا نشینی طالبان  ر کنرتول تفنگساالران قرار ذر  ید ولسوالی قر 

بو . شهید مولوی محند جان  ر هامن سال اول  وس ان نز یکی  و  را طلا کر  و با 

آن ها  ر مور  ترتیا و طراحی عنلیا  های جها ی مشوره منو .  ر ای آنیروز یکیی 

ن محلیی ذر  یار شید. امیا شیهید مولیوی از  وس ان او بد نام حقنل از سوی تفنگساالرا

محند جان جرامتنداند بد قرارذاه تفنگساالران ر ت و حقنیل را از چنگیال آن هیا رهیا 

 . منو 

سپس مولوی صاحا منطقد  و  را ترک ذفت و  ر تشکیال  جهیا ی حقیانی 

صییاحا مشییغول  ییدمت شیید. او  ر عنلیییا  هییای زیییا ی  ر منییاطق مییرزی پک یییا، 

د از نخس ین  عالییت هیای جهیا  کنیونی بید شیامر میی رو ، سیه  پک یکا و  وست ک

ذر ت. مجاهدین  ران عنلیا  هیا پایگیاه هیای میرزی امریکیایی هیا را مکیررا آمیاب 

 . حنال  سنگین قرار  ا ند و  شنن را با تلفا  سنگین مواجد سا  ند

مولوی طلحد و مولوی نوید کد  ر هامن مراحل اب دایی بیا شیهید مولیوی محنید 

بیو ی  و بید  ینمجاهید نفر ۲۵ ر سالهای اول اشغال ما »جان هنراه بو ند، می ذویند : 

رسکر ذی مولوی محندجان  ر منطقد مرزی پین و سپس  ر بربه  ولد والیت  وست 

مراکز مخفی  اش ی  و ازان جا بر قرارذاه های امریکایی ها  ر منیاطق مخ لی  والییت 

ا  سکر بیست از عنلیا  های قابل ذکر اسیت عنلی .انجام می  ا ی  وست عنلیا  
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کد وق ا  وق اً بر مرکز هوایی صحرا باغ صور  می ذر ت. هنچنان مجاهدین بد رهیربی 

مولوی محند جان پایگاه های امریکایی هیا را  ر تر یوبی، کیاریزذی، لیواره و  یگیر 

 . مناطق مور  حنال  قرار می  اند

را تیا هنگیام شیها   بید حییی شهید مولوی محندجان  دما  جهیا ی  یو  

او از مجاهیدین   وام  ا .مجاهد م عهد و  س گی ناپدیر  ر زون جنوب رشقی کشیور 

مع رب و اع ام ی حقانی صاحا بیو  و نید تنهیا کارهیای نایامی بلکید  ر امیور ا اری، 

 عییو  و ارشییا   و حییل و  صییل مشییکال  مییر م نیییز نقییش  عییال  اشییت و بارهییا بیید 

صاحا  ر مجالس و مالقا  هیا سیه  ذر  ید بیو . شیهید مولیوی منایندذی از حقانی 

 . میال ی  ریضد حج را نیز ا ا منو  ۲۰۱۱صاحا  ر سال 

شهید مولوی محند جان اذر از یکسو  ر جبها  جها ی حقانی صاحا وریفید 

انجام می  ا  از سوی  یگر  ر منطقد  و  قره باغ نیز یک  لگی  عال جها ی  اشت. 

 . ه  با م انت کامل بد  دما  جها ی  و  ا امد می  هداین  لگی هنوز 

شهید مولوی صاحا  ر جریان زنیدذی جهیا ی  یو  سید بیار از سیوی  شینن 

ذر  ار شد. بار نخست شش ماه، بار  وم  و ماه و بار ا یر هژ ه ماه را  ر زنیدان سیپری 

 . منو 

 :  شهادت

والییت  وسیت  شهید مولوی محند جان  رین اوا ر بد حیی مسیئول جهیا ی

 ۱۴۳۵مییال ی مصیا ف بیا هفیده محیرم  ۲۰۱۳مقرر شده بو . او بد تاریخ بست نیومرب 

هجری قنری  ر اثنای کد  ر روس ای مرزی بید نیام تنیدوری  ر کنیار  رییای ک یرم  ر 

یک مدرسد اسرتاحت بو  هدف حنلد طیاره بی پیلو  قرار ذر ت و بید مقیام شیها   

احا  ر قربس ان مجاهدین اس شها ی  ر میرانشیاه، نائل ذر ید. جسد شهید مولوی ص

 . وزیرس ان شاملی بد  اک سپر ه شد
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شییهید مولییوی صییاحا چییون  رمیییان مییر م منطقیید  ییو  از محبویییت  اصییی 

بر ور ار بو  مر م ملکی قره باغ مراس  بزرگ  عا وانی را  برای ایصال ثواب بید رو  

 شهید بزرذوار برذزار منو ند.

حند جان بد شنول چهار پرس شیش اوال  بید جیا مانیده اسیت. از شهید مولوی م

 .  رزندان او محند ر یق، محند، احند و محند عنر نام  ارند

 : حرفی چند در مورد شخصیت شهید مولوی محمدجان رح 

پیش از اینکد تاثرا   یگران را  ر مور  شخصییت شیهید مولیوی صیاحا نقیل 

یدار  و  با شهید مولوی صیاحا را  رب بکن ، می  واه   اطره نخس ین و آ رین  

 بکن .

چهار پنج سال پیش زمانی کد چند تن اعضای  انوا ه حقیانی صیاحا  ر ییک 

مببار مان وحشیاند امریکایی ها بد شها   رسییدند، مین بیا چنید تین مجاهیدین بیرای 

ی  اتحد  وانی بد میرانشاه کد  ران زمان مرکز مجاهدین بو  ر   . هرذاه بد مرکیز حقیان

صاحا رسییدی  هییچ  یر ی از اعضیای  یانوا ه حقیانی صیاحا  ر مجلیس  اتحید 

 وانی حضور نداشت. امیا ییک جیوان قیوی هیکیل نشسی د بیو  و میزبیانی میی کیر . 

 وسیی ان  معر ییی کر نیید کیید اییین مولییوی صییاحا محنیید جییان اسییت و از  وسیی ان و 

 .  رماندهان مه  حقانی صاحا است

عضای  امیل حقانی صیاحا بسییار حیزین و مر م حارض  ر مجلس بد شها   ا

غنگین بو ند، اما چند لحاد پس بد سخنان طامنینیت بخیش مولیوی صیاحا محنید 

جان کیامال مطنینئ شیدند و از میوب هیای انیدوه و غی  نجیا  یا  نید. شیهید مولیوی 

صاحا  ر حر های کوتاه  و  کد توجد حضار مجلس را جلا کر   لسفد شیها   را 

باید بد این شها   ها از  داوند م عال سپاسیگداری بکنیی ، زییرا » بیان منو  و ذفت :

ما مجاهدین  اری  کید بیرای پاسیداری از  یین  یدا آمیا ه چنیین قربیانی هسی ند،  ر 

نخس ین شا و روزهیای جهیا  بیر ضید امریکیا میا آن تعیدا  مجاهیدین نداشی ی  چید 
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ن شیهدا را ضیایع تعدا ی کد امروز شهید  اری . روشن اسیت کید  داونید م عیال  یو 

 «.نکر ه است و شامر مجاهدین بیشرت ذر یده است

آنانی کد با شهید مولوی صاحا مصاحبت  اش د اند میی ذوینید  داونید م عیال 

شهید مولوی محند جان را بر عالوه از تقوی بد  یانیت،  الوری و جیرا  نییز آراسی د 

 . بو . او عزم و حوصلد  و  را  ر هیچ حال از  ست منی  ا 

مرحوم مولوی سید محند حقانی، معاون پیشین کنیسییون امیور  رهنگیی امیار  

اسالمی  ر مور  شخصیت او می ذوید : شهید مولوی محنیدجان را تنهیا چنید بیار  ر 

مجالس  یده بو م، آثار و عالئ  زیرکی، تدبر، عزم راسخ و ا الص بد رصاحیت  ر او 

  و مقاومیت  اشیت.  داونید مشاهده می شد. او نقش بارزی  ر   وحا  صی  جهیا

 . م عال شها تش را قبول بکند

شخصیت مجاهد و تراند  وان نامدار امار  اسالمی مال  قیر محند  رویش میی 

ذوید : من با مولوی صاحا از نز یک معر ی بو م،  رمانده مشفق و مخلی  جهیا ی 

 وشیطبعی  ر بو ، مزاب  وشطبعی نیز  اشت، ح ی  ر اثنای توصید و یا قهر نیز آثیار 

او  یده میی شید. او مید  زییا ی بیا حقیانی صیاحا ر اقیت  اشیت و از  رمانیدهان 

 . نز یکی و مع ند حقانی صاحا بو 

 وس ان شهید مولوی صیاحا محنید جیان حکاییت میی کننید : شیهید مولیوی 

صاحا هنواره آرمان شها   را  ر قلا  اشت. مدتی پییش تیر، یکینت از  رمانیدهان 

 وست  یرین او مولوی محند سنگین  یاتح شیهید شیده بیو . شیهید نامدار جها ی و 

 . مولوی محند جان می ذفت : نوبت از من بو ، اما مولوی سنگین نوبت را ذر ت

شهید مولوی محند جان چنانکد  ر حل و  صل منازعا  مر می و قیومی نقیش 

نفاق نفیر  بارز  اشت،  رمیان مجاهدین نیز بد  یر واهی مشهور بو  و از ا  الف و 

 .  اشت. او بد تربید مجاهدین نیز هنواره م وجد می بو 
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حاجی محند رحی ، برا ر شهید مولوی صاحا می ذوید : مولیوی محنید جیان 

بر عالوه از شوق جها  با علیوم  ینیی نییز بسییار عالقید  اشیت و مدرسید ای را بید نیام 

تن  ۵۵ش د بو . هنین اکنون نرص  العلوم  ر منطقد  و  روس ای برلد، قره باغ بنیا  ذدا

شاذر ان لیلید و صدها تن شاذر ان نهاری  رین مدرسد مرصوف آمیوزش علیوم  ینیی 

 . هس ند

شهید مولوی محند جان اذر چد جسامً  رمییان میا وجیو  نیدار ، امیا تیدکره هیا، 

 اطره ها و کارنامد های او  امئیا  ر قلیا مجاهیدین و اوراق تیواریخ ثبیت میی مانید. 

 لد تعالی.رحند ال
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گاهی هب زندگی شهید شیخ الحدیث  لسالم ن  اهللرحمه مولوی عبدا
 نویسنده : قاری سعید // ترجند : حبیبی سننگانی

 

پرس حاجی  ان ذل  ر سیال  -تقبلد اللد  -شهید شیخ الحدیی مولوی عبدالسالم 

بد  ر   میال ی  ر یک  انوا ه م دین بد  نیا آمد. پدرش او را از چهار سالگی ۱۹۴۷

 .های  ینی تشویق منو 

وطن آبا و اجدا  شهید شیخ صیاحا منطقید ذومیل والییت پک یکیا بیو ، امیا از 

ایامی کد شیخ صاحا  ور  بو   یانوا ه اش تابسی ان را  ر منطقید  ایچوپیان والییت 

زابل و زمس ان را  ر منطقد سبی شبلوچس ان، پاکس انم و یا  ر نز یکی هیای آن سیپری 

سال عنیر  اشیت کید چهار  ر شیخ صاحا می ذوید : شیخ صاحا هنوز می کر ، برا

از سوی پدر ذرامی اش برای علوم  ینی وق  شد، او  ر  های  و  را نز  یک عا  

مشهور  ر  اکران،  ایچوپان آغاز منو . هرذاه  یانوا ه میا بید سیبی میی ر یت، او  ر 

 ی  ا .مدرسد محلی  اکران باقی می ماند و بد  ر  هایش  وام م

اقارب شیخ صاحا می ذویند : او جز تعل  و تعلی   یگر شغلی نداشت. زییرا  ر 

سالد ذی  ر  اکران  ر   واند، سیپس  ر منیاطق  ۱۳سالگی بد تعل  آغاز کر  و تا  ۴

 یگری زابل نز  علامی مشهور، میثال ؛ عیا  نامیدار ولسیوالی شیاجوی مولیوی رس ار 

 اشت، عا  بزرگ قال  مولوی عنایت اللد  صاحا کد بد پاسنو آ ند صاحا شهر 

آ ندزا ه کد بد غربذی آ ند زا ه صاحا مشهور بو  زانیوی تلنید نهیا . هنچنیان  ر 

قندهار، میدان ور ک، غزنی و  یگر منیاطق کشیور بیا اک سیاب  ییض از علیامی جیید 

 .عرص، ک ا م داول  نون را بد پایان رساند
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املشیائخ محنید ابیراهی  مجید ی  شیخ صاحا  ر زمان تعل ، با حرضی  شییخ

شقلعد جوا ، کابلم  ر رش د تصوف بیعت منو  و تا ا یر راه تصیوف و تزکیید را  نبیال 

منو . او چون  رسخوانی را  ر بسیار  ور سالی آغاز کر ه بو ، ک ا م داول  ینیی را 

رحنید  – ر نوجوانی بد پایان رساند.  وره احا یی را نز  شیخ الحدیی موالنا عبدالحق 

 ۲۵ ر مرکز مشهور علنی  ارالعلوم حقانید، اکوره   ک تکنییل منیو  و بید سین  -اللد 

 .سالگی سند  راغت را بدست آور 

 : تدریس 

شهید شیخ الحدیی مولوی عبدالسالم صاحا پس از  راغت، بید تیدریس علیوم 

 ینی آغاز کر . سد سال اول ک اب های  نون را  ر  ذفت و سپس بد تیدریس ک یا 

ا یی پر ا ت و تا شها   بد حیی اس ا  نامدار احا یی بید تیدریس صیحا  سی د اح

 . وام  ا 

شیخ صاحا سلسلد تدریس را از مدرسد مف ا  العلوم  ر منطقد سبی، بلوچسی ان 

آغاز منو . سپس  ر مدرسد بحرالعلوم، کوی د مدر  مقرر شد و پیس از میدتی بید  ار 

مییال ی  ر مدرسید  یراملیدار  ۱۹۹۴تیا سیال العلوم قاسنید، کوی د ر ت و پس ازان 

 .شروس ای حاجی محند ایوب، کوی دم بد تدریس  وام  ا 

میال ی بد منطقد  یره اسامعیل  ان،  یرب پخ ونخوا  ۱۹۹۴شیخ صاحا  ر سال 

ر ت و  ران جا  ر مدرسد مولوی عبدالجبار صاحا  ر منطقد پهارپور  ر  احا ییی 

ن مدرسد ماند و سپس  ر مرکز نامیدار علنیی  ارالعلیوم سال  را ۳را آغاز منو . مد  

 ۶شیخ صیاحا مید   .وزیرس ان جنوبی  ر منطقد وانا بد حیی اس ا  حدیی مقرر شد

سال  ر  ارالعلیوم وزیرسی ان جنیوبی  ر  ذفیت و سیپس  وبیاره بید مدرسید مولیوی 

بیار مییال ی  ۲۰۰۶ یره اسامعیل  یان ر یت و ازان جیا  ر سیال بد عبدالجبار صاحا 

 یگییر بیید کوی یید ر ییت و  وره حییدیی را  ر روسیی ای حییاجی محنیید ایییوب  ر  یییر 

مییال ی مشیغول  ۲۰۱۴املدار  آغاز منو . هامن جیا تیا هنگیام شیها   یعنیی سیال 
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بو . هر سال صیدها تین طلبیای  وره  -صلی اللد علید و سل   - دمت بد احا یی نبوی 

سال سیند  راغیت را بید  سیت میی  حدیی از  یوضا  او مس فید می شدند و  ر پایان

 .آور ند

میال ی برای  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۵، ۱۹۹۹ ر سالهای  –رحند اللد  –شهید شیخ صاحا 

 .حج بیت اللد بد حرمین رشیفین سفر کر 

 : شهادت 

شهید شیخ الحیدیی مولیوی عبدالسیالم صیاحا  ر پهلیوی  ر  احا ییی، بید 

پر ا ییت،  ر بییین مییر م  کارهییای  یرییید، مصییلحاند و حییل مشییکال  مییر م نیییز مییی

محبوبیت زیا ی  اشت، هر کسی بد حر های او ذوش می  ا  و جنجال های بزرگ از 

 .برکت ثالی ذری او بد آسانی حل می شد

هجری قنری، شیخ صاحا پیس از  راغیت از  ۱۴۳۵ماه محرم سال  ۲۷بد تاریخ 

ذهیان از شیا نا ۹ضیا ت با یکنت از ر قای  و  بد طیرف  انید روان بیو  کید سیاعت 

 .سوی  و تن موتر سایکل سوار هدف  و ذلولد قرار ذر ت و بد شد  ز نی شد

محیرم  ۳۰شیخ صاحا بد شفا اند ان قال  ا ه شید، امیا سید روز پیس بید تیاریخ 

شا بر اثر ز   های عنیق جان را بد جان آ رین تسلی  منو ، انا للید  ۱۱الحرام ساعت 

 .و انا الید راجعون

 غنبار و املناک برای صاحبان عل  و  انش بو . علام، شها   شیخ صاحا  رب

طلبا و عامد مسیلامن هیا اشیک ریخ نید. شیاذر ان احا ییی بیر هجیرانش ذریسی ند و 

 .شورای رهربی امار  اسالمی اعالمید غنتیکی صا ر منو 

بد امامت  وست صینینی اش، عیا   -تقبلد اللد  -مناز جنازه شهید شیخ صاحا 

الحدیی هب  اللد آ ندزا ه ا ا ذر ید و جسد  اکی او  ر کوی ید بید  نامدار کشور شیخ

 . اک سپر ه شد
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سد پرس بد  نیا ماند،  و پرسش  رسهای  ینیی  -تقبلد اللد  -از شهید شیخ صاحا 

 .را تکنیل منو ه اند و پرس  ور ی اش مشغول تعل  است

 بپیام تسلیت شورای رهبری امارت اسالمی در مورد شهادت شیخ صاح

 بس  اللد الرحنن الرحی  -اعوذ باللد من الشیطن الرجی  

ین  ِمینْه   مَّ ی ناْحباید  وا ٰ لاهِْد   اِننْه   مَّن قاَضا وا اللَّدا عا د  ا عااها ق وا ما دا اٌل صا ْؤِمِننيا رِجا نا الْن  مِّ

ل وا تابِْدياًل  يان اِار   ا بادَّ ما  . ۲۳االحزاب :  –وا

عیا  زبیده و شیهره کشیور، شخصییت جهیا ی، با تاس   راوان اطالع یا  ی  کد 

شیخ ال فسیر و الحدیی مولوی عبدالسیالم صیاحا کید سید روز پییش  ر ییک حنلید 

ناجوامنر اند  شننان  ین بید شید  ز نیی شیده بیو ، ناوقیت شیا ذدشی د  ر ییک 

 ۶۷شیفا اند شییهر کوی ید  ر  یییار هجیر   ر اثییر ز نهیای وار ه جییان  ا  و بید سیین 

 .ید، انا للد و انا الید راجعونسالگی بد شها   رس

شهید شیخ صاحا تقبلید اللید از نخبگیان علنیی ا غانسی ان و از شخصییت هیای 

ورزیده علنی و جها ی امار  اسالمی بو . اس ا  کل بیو  و هیزاران تین طلبیای علیوم 

 ینی از  یوضا  علنی او بهره ذر  ند. شها   او برای حرکت های علنیی و جهیا ی 

 .ضائعد بزرگ و جربان ناشدنی استکشور و منطقد، 

شهید شیخ صاحا رحند اللد پرس حاجی  ان ذل و باشنده والیت پک یکیا بیو ، 

سیالگی از تحصییل علیوم  ۲۵او متام عنر  و  را  ر  دمت  ین سپری منو ،  ر سن 

 ین  ارغ شد و سد سال پس از  راغت بد تدریس احا ییی نبیوی ش وره کیربیم آغیاز 

بد اینسو  ر مدار  مخ ل  مشغول این  دمت بزرگ  ینیی بیو . او سال  ۳۴کر  و از 

 ر  ارالعلیوم وزیرسیی ان جنییوبی شوانیام، مدرسیید بییزرگ  ییره اسییامعیل  ییان و جامعیید 

 . یراملدار  شکوی دم و....... بد حیی اس ا  و شیخ الحدیی  دمت منو 

و  شهید شیخ صاحا عا  برجس د بو . با  انش، تقوی، ا الص و صینینیت  ی

 ر قلا مر م جایگاه  اصی  اشت. او ند تنها اس ا  نامدار حدیی، بلکد مبلز و  اعیی 
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بزرگ جها  نیز بو . هنواره  ر ذر هامیی های بزرگ و مجالس جهیا ی  ر سیخرنانی 

هییای جرامتندانیید اش از مجاهییدین حامیییت مییی کییر  و  ر پهلییوی مفکییوره  ا ن بیید 

 . ر برابر اشغالگران تشویق می کر  مجاهدین، مر م را بد جها  جانی و مالی

شهید شیخ صاحا از سال ها  وره بزرگ احا یی و تفسییر قیرآن کیری  را  ر  

 .می ذفت، هر سال بیش از یک و نی  صد طلبا از  ر  های او  یضیاب می شدند

 شننان اسالم، این  دما  ارزنده شهید شییخ صیاحا را تحنیل ن وانسی د، ایین 

یک حنلد بز الند هدف قرار  ا ند. اما ایین عنیل شیوم  شینن  بزرگ مر  اسالم را  ر

سبا رسبلندی شیخ صاحا  ر  نیا و آ یر  و سیبا روسییاهی قیاتالن او  ر  اریین 

 .ذر ید

امار  اسالمی ا غانس ان بد  انوا ه و شاذر ان شهید شیخ صیاحا، مبیارزین راه 

داونید م عیال حق و هنوطنان ذرامی مراتا غنتییکی و تسیلیت عیرض میی  ار ،  

شها   شیخ صاحا را قبول و برای  انوا ه، پرسان، اقارب و شاذر ان شییخ صیاحا 

 . ر برابر این سانحد بزرگ صرب جنیل نصیا بکند

 شورای رهربی امار  اسالمی ا غانس ان

 : حرفی چند در مورد شخصیت شهید شیخ صاحب 

ر اینکید عیا  م بحیر، عالوه ب -تقبلد اللد  –شهید شیخ الحدیی مولوی عبدالسالم 

اس ا  حدیی و ماهر تفسییر قیرآن و  قید حنفیی بیو ، حیامی رسسیخت جهیا  بیر ضید 

و امریکایی ها نیز بیو . هنیواره بیا مجاهیدین مالقیا  میی منیو ، آن هیا را ها شوروی 

 .توصید و بد حد توان هنکاری می کر 

ز م وجید شهید شیخ صاحا  ر پهلوی  رسگویی، بد امور عامد مسلامن هیا را نیی

بو . منازعا  مر م را حل می منو  و از  شونت های بزرگ بد سطح اقیوام جلیوذیری 

می کر . با عرف مر م کامال آشینا بیو .  ر غی  و  ر  مسیلامن هیا رشییک بیو  و میی 

 .کوشید مسلامن ها از جنجال ها نجا  یابند و  وشحال باشند



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

379 

دیی هبی  اللید  وست صنینی شهید شیخ صاحا و عا  جید کشیور شییخ الحی

آ ندزا ه شکد هنوز بد حیی امیراملؤمنین تعیین نشده بیو م میی ذویید : مین بیا جنیاب 

شیخ صاحا بسیار عالقد و ر اقت  اشی   و  ر بسییاری سیفرهای کوتیاه و  راز بیا هی  

هنسفر بو ی ،  ر مجالس و جلسا  مخ ل  یکجا رشکت می کر ی ، ویژذیی جنیاب 

تا قلا ییک مسیلامن را  وشیحال بسیاز  و بیرای  شیخ صاحا این بو  کد می کوشید

وحد  مسلامن ها بد ویژه اتفاق و یکپارچگی علام بسیار تالش می کر . لهدا هرذاه بد 

جلسد،  اتحد و یا کدام پروذرام اج امعی مسلامن ها حارض می شیدی ، شییخ صیاحا 

  ر برذشت می ذفت : چد  وب کاری شد، مسیلامن هیا  وشیحال شیدند.  ر تقیاریر

 . و  بد علام می ذفت : شام چرا ا  الف می کنید، از ا  الف  و  اری بکنید

شخصیت نامدار جها ی و علنی مولیوی  ریید صیاحا کید شییخ صیاحا را از 

 -رحنید اللید  -نز یک می شنا ت، می ذوید : زندذی شیهید شییخ مولیوی عبدالسیالم 

اسالف بیو ، صیور  و سییر   رین عرص پر  نت واقعاً قابل  خر و تقلید بو ، او منوند 

او موا ق با رشیعت بو ، باطنش زیبیا تیر از ریاهرش معلیوم میی شید، انسیان بیی رییا و 

مخل  بو ،  ر بخش ا یر شا بیدار می شد و مخفیانید منیاز تهجید میی  وانید. امیا 

برای مر م چنان جلوه می  ا  ذویا اصال برای تهجد بیدار نشده است، من این وضعیت 

 . و  مشاهده کر ه ام او را بد چش 

اذر  اطره های  و  را مخ رص بکن ، بایید بگیوی  اذیر شخصییت هیای زییا ی 

رضیی  -هنچون شهید شیخ صاحا می  اش ی ، می توانس ی  هنچیون اصیحاب کیرام 

، یعنیی هنچیون میا باشیید، « کونیوا مثلنیا»بد رصاحت اعالن بکنی   -اللد عنه  اجنعین 

 .نیا می  رمو ندصحابد کرام این را برای اهل  

عا  زبده کشور شیخ ال فسیر و الحیدیی مولیوی عبیدالحکی  صیاحا  ر میور  

می ذوید : حرض  شیخ الحدیی شیهید عبدالسیالم  -تقبلد اللد  -شهید شیخ عبدالسالم 
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صاحا بسیار عابد و پرهیزذار بو ،  ر سفرهای زیا ی هنیراه بیو ی ، یکیی از ویژذیی 

 .لی ه  مناز تهجد را ترک منی کر هایش این بو  کد  ر  س د حا

اس عدا  علنی او بد حدی قوی بو  کد هرذاه مسئلد ای ذکر می شد و یا  ر میور  

حدیثی پرسیده می شد،  ی الفور ک اب را حوالد می  ا .  ر مسائل  قهی بسیار مح اط 

بو  و هنواره بد ک ا مع رب اس نا  می کر . بید حیدی م واضیع بیو  کید یکبیار  ر سیفر 

بو ی ، ر قا غدا آما ه می کر ند،  و  شیخ صاحا آتش را  اغ میی کیر  و مرصیوف 

 . دمت بو 

ا الق او منوند ا الق واقعی اسالمی بو ، چنان مزاب  یاص  وشیبطعی  اشیت 

کد طبیعت کسی با او ملول منی شد، با ر قا مجلس شییرین میی  اشیت، بیا  یور ان و 

 .بزرذان بد مرتبد شان حرف می ز 

حا شخصیت  الور و جرامتند بو ، هیچگاه از وی حر هیای موهیوم و شیخ صا

ترسناک را نشنیده ام، با مجاهدین محبت  اصی  اشیت، هنیواره بیا مجاهیدین  یید و 

باز ید می منو ، توصید های  وبی می کر  و بد پرسش های شان با سیند باز پاسخ میی 

 .ذفت

صیاحا بطیور منونید نقیل تاثرا  چند تن علام را  ر مور  شخصیت شهید شیخ 

کر ی ، هر کسی کد شیخ صاحا را  یده است چنین تاثر  وبی ذر  د اسیت،  داونید 

م عال برای او ا الق زیبا و اس عدا  بزرگ علنیی  ا ه بیو . از  داونید م عیال مسیئلت 

 اری  برکا  او را بر پرسان و شاذر انش جاری نگید  ار  و صیدقد علنیی او را میداوم 

  آمین یا رب العاملین. اش د باشد. 



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

381 

 

 - اهللتقبله  -مولوی نور اقسم حیدری زندگی و کارانمه اهی شهید 
 نویسنده : قاری سعید // ترجند : حبیبی سننگانی

 

 ورشیدی، رساند ها  رب  ا ند کد مسیئول نایامی/والی  ۱۳۹۳حنل  ۱۸بد تاریخ 

ییاره بیی پیلیو  طالبان برای والیت کیرن  ر ولسیوالی شییگل ایین والییت  ر حنلید ط

 .امریکا بد شها   رسیده است

هنچیون  ربهیای عیا ی و  -تقبلید اللید  - رب شها   مولوی نور قاس  حیدری 

روزمره  ر رساند ها جا ذر ت. اما  ر واقعیت، شها   این مجاهید نامیدار  یرب عیا ی 

از  سیت نبو . ا غان ها  ران روز  رزند  لیر و ک  نایر  و  را  ر مقابلد با جهیان کفیر 

 . ا ند

بلی، مولوی نور قاس  مجاهدی بو  کد  رین زمان قحو الرجیال نید تنهیا مجاهید 

شکست ناپدیر،  الور و مجس  ا یالص بیو  بلکید  ر بیین مجاهیدین  یو   ر سیطح 

منطقد بد حییی رهیرب جهیا ی شیهر   اشیت.  یرب شیها   او قلیا هیای زییا ی را 

 . ر مند سا ت

سیوانح، کارنامید هیا و ویژذیی هیای شخصییت ایین بیائید، لحااتی را بیا مطالعید 

 .مجاهد نامدار سپری بکنی 

 : والدت و آموزش 

 ۱۳۵۲ رزند حاجی محسین  ر سیال  -تقبلد اللد  –شهید مولوی نور قاس  حیدری 

 ورشیدی  ر روس ای نیکنام ولسوالی صربی والیت  وست  ر یک  یانوا ه  ینیدار 

 .بد  نیا آمد
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ر  هیای اب یدایی را نیز  امیام مسیجد روسی ای  یو  مولوی نور قاس  حیدری  

 واند و روند  راذیری علوم  ینی را پس از کو تیای کنونیسیت هیا  ر  وران هجیر  

 . ر ایالت  یرب پخ ونخوا، پاکس ان آغاز منو 

او آموزش های  ینی را  ر منطقد کوها  آغاز کر ، سیپس  ر مدرسید رحامنیید 

یرانشاهم ، منبع الجها  ش وستم ریاض العلیوم ششیوه، ش رسنند، هنگوم ، منبع العلوم شم

وزیرس انم رساب االسالم شکاهی، هنگوم و میدار   یگیری ا غانسی ان و پاکسی ان  وام 

 ورشیدی  ر مدرسید رساب االسیالم  ۱۳۷۶ ا . شهید حیدری  وره حدیی را  ر سال 

شیخ الحیدیی  شکاهی، هنگوم بد پایان رساند و سند  راغت را از شخصت نامدار علنی

 .بهره مند صاحا بد  ست آور 

شهید حیدری تقبلد اللید  ر اوان تحصییل،  عالییت هیای جهیا ی نییز  اشیت. او 

بخشی از سال را  ر سینگر و بخیش  یگیر را  ر مدرسید سیپری میی منیو . او پیس از 

 راغت چند مد  بد حیی مه ن  و مدر   ر مدرسید شینس العلیوم  ر منطقید مچیی 

الیت  وست  دمت منیو ، شیهید حییدری تقبلید اللید سین  بنییا  ولسوالی صربی و 

 ورشیدی ذداش د بو . این مدرسد تا اکنون  عال است  ۱۳۷۱مدرسد مدکور را  ر سال 

و شاذر ان علوم قرآنی بد عنوان صدقد جارید برای رو  شیهید حییدری  ریین مدرسید 

 . ر  می  وانند

 جهاد در برابر کمونیسم :

دری صورتا و سیرتاً تصویر مجس  زندذی جها ی بیو . هنید مولوی نور قاس  حی

صفا  شایس د یک مجاهد رس بک   ر او  یده می شد. ذامن می شد  داوند م عیال 

این بنده اش را برای پاسداری از  ین و مبارزه  ر برابر کفیار آ رییده اسیت. زییرا هنید 

لکیر  او  ر میور  زندذی  و  را برای جها  وق  کیر ه بیو . ذف گیو،  کیر و هنید عن

جها  بو .  ر  ور سیالی  ر برابیر شیوروی هیای اشیغالگر و کنونیسیت هیای میز ور 

جنگییید،  ر عنفییوان جییوانی  ر مقابییل رش و  سییا  سیینگر ذر ییت و  ر پخ یید سییالی 
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سنگرهای جها   ر مقابل امریکای طاغو  را  اغ نگد  اشت و باال ره  ر هنین راس ا 

 .بد شها   رسید

جهیا ی، قهرمیانی هیا و کارنامید هیای شیهید حییدری بسییار  راز  اس ان زندذی 

 .است، اما بد چندی از  دما  جها ی او مخ رصاً اشاره می کنی 

زمانیکد قشون رسخ اتحا  جامهیر شیوروی بیر ا غانسی ان ییورش آور ه بو نید و 

هزاران نفر نیروهای مسلح را  ر والیت  وست جا بجا کر ه بو ند،  وست بید کیارزار 

مسیکو »عرکد اسالم و کنونیس  تبدیل شده بو  و بد  لیل کرث  نیروهای کنونیس ی بد م

شهر  یا  د بو . شهید نور قاس  حیدری بیا اینکید  ران زمیان  ور سیال بیو   ر «  وم

مناطق باک، علیشیر، زازی میدان، یعقوبی،  وره  و توره غیاره  ر تعرضیا  جهیا ی بیر 

 ور سالی با باران ذلولد هیا، انفجیار میزاییل هیای  ضد کنونیست ها سه  ذر ت. او از

سکد و مبباران طیارا  می  آشنا شیده بیو .  ر آتیش جنی  هیا و انفجیار میاین هیا 

بزرگ شد. بار اول  ر منطقد بری  وست ز نی شد و لد  قربیانی  یون  ر راه  یدا 

کیر  و  را چشید، رویارویی ها و تعرضا  مس قی  بر پوس د های  شنن را عنیال تجربید

بد رسکر ذی مجاهد کبیر حقانی صاحا  ر   ح عای   وست بد حییی ییک مجاهید 

رسبک  رشیک بو . پس از   ح  وست با مجاهدین برای برچیدن ذلی  کنونیسی  بید 

سوی ذر یز، مرکز پک یا ر ت و  ر س و کندو، مچلغو و شهر ذر یز  ر جنگهای شیدید 

تیا سیقوط ر یی  کنونیسی ی بید جهیا    ر برابر کنونیست ها سه  ذر ت، قصد مخ رص

  وام  ا .

 ر اوا ر  وره هرب و مرب تنای  ها، زمانیکد تشکیال  ویژه بد رسکر ذی مولوی 

عبدالحکی  رشعی برای ایجا  نا  و جلوذیری از  سا   ر والیت  وست سا  د شید، 

مولوی حیدری صیاحا  ران نییز سیه   اشیت و بیرای مصیئونیت جیان و میال میر م 

 .بزرذی انجام  ا  دما  
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 : خدمت در تحریک اسالمی طالبان 

 ورشیدی از قنیدهار آغیاز شید،  ۱۳۷۳زمانیکد تحریک اسالمی طالبان  ر سال 

مولوی نور قاس  حیدری  ر پاکس ان  ر  می  وانید. او بیا چنید تین طلبیای والییت 

لبیان  وست از راه بلوچس ان بد قندهار ر ت و  ر هامن شا و روزهای آغیازین بید طا

پیوست. او بد هنراهی شهید مال بورجان، شهید مال مت آ ند و  یگر بزرذان تحریک 

 ر تصفید والیت غزنی و میدان ور ک سه  ذر ت. زمانی کید  یو جنگیی طالبیان  ر 

تن طلبیای  وسیت  ر حیالی بید  ۷۰چهار آسیاب کابل بو  مولوی نورقاس  حیدری با 

البیان منیاطق  هنزنی  و کارتید سید را کید چهارآسیاب رسیدند کد  ر هیامن روزهیا ط

حزب وحد  تخلید کر ه بو  بد کنرتول  و  می آور ند. مولوی نور قاس  صاحا نیز 

با ر قای  و  بد این مناطق جنوب رشقی شهر کابل  ا ل شدند. سپس هرذیاه مسیعو  

 .ناذهان حنلد کر ، مولوی نور قاس  نیز  ر جریان  رذیری ز نی شد

او کد شاهد صحند بو  می ذوید : طالبان و ا را  مسعو  کید پییش یکنت از ر قای 

ازین با ه  نجنگیده بو ند  ر  اصلد بسیار ک  مس قر بو ند. ا یرا  مسیعو  چاشیت روز 

حنلد کر ند و  رذیری آغاز شد. ما  ر یکطرف رسک بیو ی  و  ر طیرف  یگیر رسک 

انیدکی پیس تیر از آغیاز  ر  اصلد پنج یا شش میرتی ا را  مسیلح مسیعو  بو نید. مین 

جن  ز نی شدم و بد مولوی حیدری ذف   کد ازیین جیا بایید بیروی ، او بید اطنینیان 

جواب  ا  کد  ر یکجای مخفی بنشین، من بر  شنن  شار می آورم تا راه بییرون ر یت 

پیدا شو . او راکت النچر  اشت و بد ذوند پیه  مرمی  یر می کر  و چندین نفر  شینن 

، یکنت از ر قا بد مولوی صیاحا صیدا کیر  کید  ران  انید نز یکیی ا یرا  را از بین بر 

 شنن جا بجا هس ند و هش ا  و  و ه   ارند، شام رس باال نکنید تا زیان نبینیید، مولیوی 

حیدری مرمی را  ر راکت انداز اندا ت و ذفت حنلد اول را من میی کین ، امیا هرذیاه 

مقابل هش ا  و  و  یر شد و پارچید هیای آن رسش را برای  یر باال کر ، از طرف جانا 

 .بد رس مولوی صاحا اصابت کر  و مولوی صاحا بی هوش شد
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هرذاه بد هوش آمد با اینکد بسیار ز نی بو  بد هنرای ما بد سوی چهیار آسییاب 

حرکت کر ، هنزمان طالبان  ر حال عقیا نشیینی از غیرب کابیل بو نید، میا بید چهیار 

صاحا چونکد بد شد  ز نیی بیو  او را شیا هنگیام بید آسیاب رسیدی ، اما مولوی 

ذر  نید و  (X-ray)  وست رساندی ،  اکیرتان شیفا اند  وسیت پیس ازینکید ایکرسیا

ز   رس او را  یدند حیران ماندند کد چطور تا هنوز زنده مانیده اسیت. زییرا اسی خوان 

ی ایین رسش شکس د بو  و نوک های آن  ا ل مغز رس شده بیو . طبیبیان ذف نید تیداو 

ز نی از توان ما نیست و اح امل زنده ماندنش هی  کی  اسیت. مولیوی صیاحا را بید 

پشاور رساندی . اما آنجا نیز هرذاه  اکرتان ز   مغز را معایند کر نید از عنلییا  انکیار 

کر ند. آن ها ذف ند این ز   بسیار حسا  است و  ر صور  عنلییا  زنیدذی اش را 

د بد  اند برسانید، تا لحاا  ا یر زندذی را با  یانوا ه از  ست می  هد، بهرت اینست ک

و عزیزانش سپری بکند. آن ها ذف ند ما حیران هس ی  کد چگوند تا هنوز زنیده مانیده و 

 .بد پاهای  و  حرکت می کند، این تنها می تواند کرامت یک مجاهد باشد

ِِذاا هرذاه مولوی حیدری صاحا از پاسخ  اکرتان  رب شد، این آیت را  و  اند :  ا

  ً اعا ل ه ْ  الا ياْس اأِْ ر ونا سا اءا أاجا ونا  ۗ  جا  . ۳۴االعراف :  -واالا ياْس اْقِدم 

مولوی صاحا پس از  ریا ت پاسخ منفیی طبیبیان از پشیاور بید  وسیت آور ه 

شد. اما پیش ازی انکد بد  اند بر ه شو  نز  یک  اکرت محلی بد نام با شاه زار بر ه شد 

وان عالب بکند. آن  اکرت ذفت ز   مولوی صاحا بسیار عنییق و حسیا  تا بد حد ت

است و عنلیاتش  طرناک است،  ر صور  عنلیا  تنها  ه  ر صد اح امل است کید 

زنده مباند، من بد رشطی عنلیا  می کن  کید اجیازه ییا امضیای  یانوا ه و ر قیایش را 

نلیا  بکند. ر قا هنزمان با آغیاز بیاورید. ر قا پس از مشوره بد  اکرت اجازه  ا ند کد ع

عنلیا  بد     سوره یس و  عاهای ماثوره رشوع کر ند. لحااتی پس تر  اکیرت میژ ه 

 . ا  کد عنلیا  مولوی صاحا کامیاب شد و اس خوان از مغز رس بیرون کر ه شد
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ز   رس مولوی صاحا  ر ن یجد آن عنلیا   وب شید و لییکن  اکیرت مشیوره 

 ر جن  سه  نگییر  و راکیت انیداز  ییر نکنید. امیا چیون جدبید   ا  کد تا چند مد 

جها ی مولوی صاحا غالا بیو ، او پیس از صیح یابی  وبیاره بید  یو هیای نایامی 

امار  اسالمی برذشت و تا زمان تهاج  امریکا  ر تعرضا  جها ی رشکت کیر . او  ر 

بر ا غانس ان بد  جن  چاریکار یکبار  یگر ز نی شد. اما تا زمانی یورش امریکایی ها

 مبارزه علید رش و  سا   وام  ا .

 : جهاد در برابر امریکایی ها 

مولوی نور قاس  حیدری پس از تهاج  امریکا بر ا غانسی ان، از نخسی ین کسیانی 

بو  کد جها  مسلحاند را بر ضد امریکایی ها  ر والیت  وست آغاز کر نید. ولسیوالی 

راند او  ر سیطح منطقید بید سینگر شکسیت صربی والیت  وست از برکت رهربی مدب

ناپییدیر تبییدیل شیید و امریکییایی هییا  رییین ولسییوالی بییا تلفییا  زیییا ی مواجیید شییدند. 

امریکایی ها با اینکد ماا  و جنایا  زیا ی را  رین منطقد انجام  ا نید و هیزاران تین 

ز مر م صربی و  وست را شهید و زندانی سا  ند، ن وانسی ند جدبید جهیا ی میر م را ا

 .بین بربند

شهید مولوی حیدری برای چند مد  مسئول جها ی ولسیوالی صیربی و سیپس 

مد  زیا ی مسئول عنومی جها ی والییت  وسیت بیو  و  یدما  بیزرگ جهیا ی 

 . رین والیت انجام  ا 

او کد  و ش  ر عنلیا  های جها ی سه  می ذر ت و  رماندهی عنلیا  را بد 

، هنچنیان « بیاک، علیشییر، صیربی و قلنیدر» وش می  اشت، چهار ولسوالی  وست 

ولسوالی جانی  یل والیت پک ییا و پوسی د هیای زییا ی  شینن را  ر رسارس  وسیت 

مکرراً   ح منو  و ند تنها  شنن را با تلفا  و  سیارا  سینگین  چیار سیا ت، بلکید 

 .غنائ  زیا ی نیز بدست آور 
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احا  ران ز نیی عنلیا  بر ولسوالی علیشیر جن  شدیدی بو  کد مولیوی صی

شد. پوس د های زیا ی  شینن  ر ن یجید آن عنلییا   ی ح شید و مجاهیدین بید مرکیز 

ولسوالی رسیدند. اما هرذاه بر مرکز ولسوالی حنلد کر ند مهام  مجاهدین متام شید و 

نییز بید شیها   « مال مصطفی» ر هامن اثنا مجاهد ورزیده و هنسنگر مولوی صاحا 

ر قایش  رمان  ا  کد باید عقا نشینی بکنی  و جسد  رسید. مولوی حیدری صاحا بد

شهید را نیز با  و  ان قال بدهی . هلیکوپرتهای امریکایی مجاهیدین را  ر اثنیای عقیا 

نشینی مببار مان کر ند، کد  ر ن یجد چند تن مجاهدین برجس د شیهید و  یو  مولیوی 

رتان ذف نید شیاید حیدری ز نی شد. این بار نیز ز   هیای بیدن او عنییق بیو  و  اکی

بدنش  لج شو . اما  دواند م عال مولوی حیدری را بر  الف باور  اکرتان باز ه  شفا 

 ا . مولوی صاحا پس از شفایابی یکبار  یگر  ر محارصه  شنن قرار ذر ت و متیام 

 .شا جنگید، او این بار  و مرمی بر رس  ور  و لیکن باز ه  زنده ماند

بد رسکر ذی او  ر  وسیت انجیام یا یت، یکیی آن   و عنلیا  بزرگ و ا یر کد

نخسنت عنلیا   دایی بر قرارذاه بزرگ امریکایی ها  ر منطقد  لبیسا  بو  کید پیالن 

و طراحی آن اب کار مولوی صاحا بو . آن عنلیاتی بو  کد نخس ین بار اس شها ی هیا 

منو نید. بیا   ا ل پایگاه امریکایی ها شدند و ناامیان امریکایی را بد شید  رسکیوب

تین عسیاکر امریکیایی کشی د و ز نیی  ۱۰۰اس نا  بد منابع موثق  ران عنلیا  بیش از 

 .شدند

صیربی، بیاک و »میال ی مجاهدین بر سد ولسوالی  وسیت  ۲۰۰۶سپس  ر سال 

بد رسکر ذی مولوی نور قاس  حیدری هنزمان عنلیا  انجیام  ا نید و  شینن « علیشیر

ند. حیدری صاحا کد  ر منطقد  لبیسا   ر عنلیا  را با تلفا  سنگین مواجد سا  

بر پوس د های  شنن سهی  بو ، برای ششنین بار  ر زنیدذی جهیا ی اش ز نیی شید. 

 اما این بار نیز  داوند م عال شفای کامل  ا .
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 : به حیث مسئول والیت کنر 

ن بید  رمیا مییال ی  ۲۰۱۲شهید مولوی نور قاس  حیدری تقبلد اللد  ر اوائل سال 

مقام رهربی امار  اسالمی بد حیی مسئول جها ی والیت کرن مقرر شد. او از  وست 

بد کرن ر ت و عنال بد تنای  صفوف جها ی و تعنیل برنامد های اب کاری آغیاز منیو . 

مشییکل بییزرگ مجاهییدین  ر کییرن کییرث  جواسیییس  شیینن بییو . مولییوی صییاحا بییا 

لی هیا توانسیت بسییاری از ذامشنت ذروپ هیای وییژه و مخفیی  ر سیطح هنید ولسیوا

جواسیس  شنن را تشخی  بدهد و از بین برب . بر عالوه ازیین، او نقشید هیای جدیید 

عنلیا  های تهاجنی را بد راه اندا ت کد  ر بسییاری از منیاطق  سی آور های  یوبی 

پوس د های  شنن  ر ولسیوالی هیای میروره،  انگیام، اسیامر، غیازی  چهار ه اشت و 

 .اری  ر ن یجد عنلیا  های مجاهدین   ح شدآبا ، مانوذی و ن

تین از عسیاکر  ۴۰یک مرکز مه   شنن  ر ولسوالی ناری بد نیام  انچید ذیل کید 

 شنن  ران مس قر بو ند  ر ن یجد پالن جها ی مولیوی صیاحا  ی ح شید.  شینن  ر 

ولسوالی  انگام والیت کرن ارا ه  اشت ییک بییس قیوی و مرکیزی بسیاز ، امیا هرذیاه 

حا  رب شد با انجام  ا ن عنلیا  و حنال  م قابل پالن  شینن را  نثیی مولوی صا

 .منو 

 ورشییدی، بید پییروزی مهی   ر  ۱۳۹۲مجاهدین بد تاریخ چهار ماه حو  سال 

ولسوالی غازی آبا  والیت کرن نائل شدند. مجاهدین طبق یک پالن  قییق بیر قرارذیاه 

تن  یگر را بید اسیار   ۶کش ند و  تن عسکر را ۲۵ار وی اجیر حنلد کر ند و  ر ن یجد 

ذر  ند. مجاهدین نفوذی کد با مجاهدین متا   اش ند،  ریین پییروزی نقیش اساسیی 

 . اش ند

کارنامد  یگری مولیوی نیور قاسی   ر کیرن، از بیین بیر ن  یو رسی هیا و ایجیا  

هامهنگی  ر صفوف مجاهدین بو . او  رین راس ا بسیار تالش منیو  و جلیو بیدبخ ی 

 . ی را ذر تهای زیا
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مولوی نور قاسی  حییدری ا غیان هیای را کید  رییا  یور ه بو نید و  ر ا ارا  

ملکی و ناامی  شنن وریفد انجام می  ا ند  عو  می  ا  و بد آن هیا نامید روان میی 

کر ، تا صفوف  شنن را ترک بکنند. صدها نفر پس از اطنینان  ا ن مولیوی صیاحا 

 .ا ی شان برذش نداز ص   شنن جدا شدند و بد زندذی ع

پروسد  عو  و ارشا /جلا و جدب  ر زمان مسیئولیت شیهید مولیوی صیاحا 

تین کارمنیدان و ناامییان  ۱۲۶بسیار مو قاند پیش می ر یت و تنهیا  ر ولسیوالی شییگل 

 ر ی  بد مجاهدین تسلی  شدند.

 ر  وره اول ان خابییا  سییوم ریاسییت  -تقبلیید اللیید  -مولییوی نییور قاسیی  حیییدری 

رای  نثی منو ن پروسد ان خابا  شخصا  ست بکار شید. او  ه روز پییش جنهوری، ب

از ان خابا  بد مناطق مخ ل  کرن سفر کر  و برای جلیوذیری از رونید ان خابیا  برنامید 

مؤثری را بد راه اندا ت. او بد متام مجاهدین  رمان  ا  کد  ر روز ان خابا  از سیاعت 

ا، مراکز ولسیوالی هیا و  یگیر امیاکن  ول یی صبح حنال   و  را بر مراکز، پوس د ه ۵

تین  ۸۸عنلییا   یور  و بیزرگ انجیام  ا نید و  ۷۰آغاز بکننید. مجاهیدین  ران روز 

عساکر، اربکی ها و منسوبین  ول ی کش د و تعدا  زییا ی هی  ز نیی شیدند و پروسید 

 .پلید غربی ها  ر کرن کامال ناکام ماند

 :شهادت 

 ۷ ورشییدی مصیا ف بیا  ۱۳۹۳حنیل  ۱۸خ مولوی نور قاسی  حییدری بید تیاری

با چند تن از ر قای  و   ر مربوطا  ولسوالی شیگل والیت کرن میال ی  ۲۰۱۴اپریل 

روان بو  تا جبها  جها ی را از نز یک ببیند. اما ناذهان هدف حنلد طیاره بی پیلیو  

و امریکایی قرار ذر ت و با سید تین ر قیای  یو  مولیوی عبیدالکری  جانبیاز، منصیور 

 .بد شها   رسید. انا للد و انا الید راجعون -تقبله  اللد  -حنیداللد 

مولوی نور قاس  حییدری بید آرمیان هنیشیگی اش رسیید و  نییای  یانی را و اع 

 .  رتم بد  نیا ماند سدپرس و  سدذفت. از او شش اوال  ش
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 : شخصیت و خاطره ها 

نید زون رشق  ر زمیان مولوی عبیدالکبیر، معیاون ریاسیت الیوزراء و ریییس تنای

 : حاکنیت امار  اسالمی، می ذوید

مولوی نور قاس  حیدری شخصیت  الور و م واضع بو  و از نخس ین مجاهیدین »

 دما  بزرذی انجیام  ا  « صربی» وست بد شامر می ر ت. او ند تنها  ر منطقد  و  

 بلکد  ر ذسرتش روند جها ی  ر رسارس  واست نقیش عنیده ای  اشیت. مجاهیدین

 ر زمان مسئولیت کرن نیز از او  وشحال بو ند. او  ر برابر کفیار، مسیلامِن شکسیت نیا 

پدیر و  ر برابر مسلامن ها، م واضع بو . قائد ییا رهیرب بایید  ر مراحیل  شیوار شخصیا 

 ر مرحلید  شیوار  -صلی اللد علید وسیل   -برای مقاومت پیش شو ، چنانکد رسول اللد 

عقا نشینی کر ند امیا   -رضی اللد عنه  اجنعین -حابد کرام غزوه حنین اس وار ماند. ص

برای قربانی پیش شد و ثابت قدم مانید. مولیوی نیور  -صلی اللد علید وسل   -رسول اللد 

 «.قاس  حیدری تقبلد اللد نیز چنین ایثار و  داکاری  اشت

شیخ الحدیی مولوی ا ضل حسین، باشنده والیت  وسیت  و  یوابی را کید  ر 

شهید حیدری  یده است، چنین بیان می کند :  ر  یواب  ییدم کید پلنی  هیای  مور 

زیا ی  ر اطراف مولوی صاحا چرخ می زنند و پهره میی  هنید، مولیوی صیاحا بیا 

پلنگی پنجد آزمایی می کند و لیکن پنجد های پلن  پیائین اسیت و چنیان معلیوم میی 

 .شو  کد پلن  تسلی  شده است

یدم، یکنت از  شننان مولیوی صیاحا کوشیش میی  وم اینکد یک صندوق را  

صیلی اللید علیید  -کند آن را باز بکند، اما کسی می ذوید کد ایین از طیرف رسیول اللید 

برای مولوی صاحا تحفد روان شده است، کسی  یگری اجیازه نیدار  کید بیاز  -وسل  

 .بکند

امنیی مولوی صاحا راهراً زندذی  قیراند و غریباند  اشیت و لییکن بید ثیرو  ای

غنی بو  و با پول بیت املال بسیار اح یاط می کیر . مولیوی احیرار میی ذویید : پیس از 
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تهاج  امریکایی ها  ر زندذانی مهاجر ،  ر  اند ای زندذی می کیر  کید اصیال قابیل 

سکونت نبو .  ران زمان برای پخت و پز بد پشت  و  از کوه هییزم میی آور  و هرذیاه 

ی شدند  ر  اند تنها ییک چیای جیوش  اشیت،  ران مجاهدین  ر  اند اش مهامن م

چای را جوش می  ا  و پیش مهامن ها می آور ، هرذاه چای     می شید آن را پیس 

می بر  و هرذاه چای جوش می کر   وباره پیش مهامن ها میی آور . مولیوی صیاحا 

 . ر زمان مسئولیت والیت  وست نیز از کوه هیزم می آور 

یکبار برای یک موتر مبا بد چهیار ت ین میوا  انفجیاری  مولوی احرار می ذوید :

رضور  بو . تعدا  مجاهدین زیا  بو ند و آن ها مشغول آما ه سازی موا  بو نید. امیا 

 و  مولوی صاحا نیز کار می کر . ر قا ارصار کر ند کید شیام کیار نکنیید، میا کیا ی 

مین طلیا میی کین . هس ی . یکی از رسذروپ ها ذفت چد تعدا  ر قای کد بکار باشد 

شهید حیدری  ر جواب ذفت : من نییز بیرای حصیول ثیواب آمیده ام، بیاال ره هیامن 

 .رسذروپ نیز با مولوی صاحا  ست بکار شد

مولوی احرار  ر مور  تک یک های جها ی شهید حیدری تقبلد اللید میی ذویید : 

ی یکبار مجاهدین بد رسکر ذی مولوی صیاحا ییک  انید را  ر ولسیوالی صیربی بیرا

چند روز چنان معر ی کر ند ذویا مرکز مجاهدین باشد. یک میوتر مبیا را سیا  ند و 

 ر وسو  اند ایس ا ه کر ند. پیش  روازه اوطاق ها کفیش هیای زییا ی را ذداشی ند و 

یک ر یق اس شها ی  ا ل اوطاق نشس د بو  و الیین شیارتی میوتر مبیا  ر  سیت او 

آمدند و  ا ل  اند شدند،  ریا  ز ند کید  بو . یک شا امریکایی ها  ر  و هلیکوپرت

تسلی  شوید و سال  را بر زمین بگدارید، مجاهد اس شها ی موتر مبا را انفجیار  ا  و 

 ر ن یجد  ه ها تن عساکر امریکایی کش د و ز نی شدند. سپس هرذاه تعیدا   یگیری 

پییش از  امریکایی ها برای ان قال اجسا  کش د شده ذیان و ز نییان آمدنید، مجاهیدین

پیش چهار طرف  اند را توسو ماین ها حلقد ز ه بو ند و ماین هیا را چنیان بید ترتییا 

جا بجا کر ه بو ند کد باید هنزمان انفجار بکند. هرذیاه امریکیایی هیا مرصیوف ان قیال 
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اجسا  شدند ماین ها انفجار  ا ه شد و شامری زیا ی امریکیایی هیا رکشی د و ز نیی 

رین عنلیا  بیش از صد تین امریکیایی هیا کشی د و ز نیی شدند. ذف د می شو  کد  

 .شدند

 اطره ها و کارنامد های زندذی جها ی شهید مولوی نور قاس  حیدری تقبلد اللد 

بسیار است، اما منی توان  رین زندذی نامد مخ رص ذنجانید. بید بارذیاه  دوانید م عیال 

پاسدار سینگر حیق را بید  مسئلت  اری  کد  دما  و قربانی های این مجاهد راس ین و

 ربار  و  قبول مناید و از برکا  او،  انوا ه و ر قایش را بهیره ییاب سیاز . آمیین ییا 

  رب العاملین.



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

393 

 

گاهی هب زندگی و کارانمه اهی شهید  زام ن لواسع ع  اهللتقبله داکتر عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری محند یونس راشد 

 

جیام ی الثیانی  ۱۵بید تیاریخ  -تقبلید اللید  –بدالواسع عیزام شهید قهرمان  اکرت ع

هجری قکری  ر منطقد سپیروان ولسوالی پنجیوایی والییت قنیدهار  ر  یانوا ه  ۱۳۸۶

 . یندار حاجی عبدالباقی بد  نیا آمد

  : آموزش

سالگی  ر مسجد روس ای  و  آغیاز  ۷شهید  اکرت عزام تعلیام   ینی را بد سن 

نی رسیده بو  کد قشون رسخ شوروی بر کشور عزیز ما هجیوم آور نید کر . تازه بد جوا

و  انوا ه شهید  اکرت عزام نیز هنچون ملیون ها ا غیان هیا هجیر  منیو . شیهید عیزام 

 رسهای  ینی را  ر  یار هجر   وام  ا . او چند مید   ر مدرسید ا ضیلید  ر کنیی 

وا  اشیت تیا رونید  رسیی را پنجپای، بلوچس ان  ر   وانید. امیا ولولید جهیا ی او را 

 .نامتام ذداش د بد سنگرهای  اغ جها  برو 

 ران زمان شامر زیا ی مجاهدین ز نی می شیدند و بیر عیالوه از امکانیا ، بید 

کسی ه  نیاز بو  کد ز نیان را  رمان بکند، مجاهدین شهید عزام را بد  لیل اس عدا  و 

بیو  بیرای ایین  یدمت ان خیاب  ذکاو  ویژۀ کد  داوند م عال بیرای او لطی  منیو ه

منو ه، بد آموزش طا تشویق منو ند. هامن بو  کد شهید عزام تعلییام  الزم طبیی را 

 راذر  د بد حیی معالج اب دایی بد  دمت ز نیان مجاهدین آغاز کر  و ایین وریفید را 

 .با کامل صداقت بد پیش بر 
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 :  جهاد و مبارزه

آغاز جوانی قرار  اشت کد  ر برابیر قشیون رسخ هنوز  ر  -تقبلد اللد  -شهید عزام 

شوروی وار  کارزار شد.  عالیت های جهیا ی را  ر منطقید سین  حصیار، قنیدهار از 

جبهد مرحوم  ییض اللید آ نیدزا ه آغیاز منیو . تربیید جهیا ی او  ر چنیان جبهید ای 

ال صور  ذر ت کد غازیان نامدار و بزرذان پاکباز امت اسالمی اعضیای آن بو نید، میث

 ..ال برا ر آ ند حفاد اللد و.امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهد رحند اللد، الحاب م

پس از چند مد   دمت ناامی، از سوی بزرذان جبهد بد مرکز آموزشهای طبیی 

معر ی شد. پس از  راغت از آنجا بد سینگرهای جهیا  برذشیت و بید  یدمت ز نییان 

س گی مشغول  یدمت میر م منطقید میی آغاز کر . او  ر اوقا   ارغ بدون احسا   

شد. او این وریفد مقد   و  را تا زمان آغاز تحریک اسالمی طالبان برای محیو رش و 

 . سا  و نجا  ملت از اوضاع ناذوار،  وام  ا 

 : یکجا شدن با تحریک اسالمی طالبان 

شهید حاجی  اکرت صاحا  ر هامن اوائل آغاز تحریک اسالمی با طالبان یکجا 

بد رسکر ذی شهید مال محند آ ند،  رمانده عنومی نایامی طالبیان بید مبیارزا   شد و

 و   وام  ا . شهید  اکرت صاحا آن زمان یک کلینک سییار سیا  د بیو  و ز نییان 

جن  را  رمان می کر . هنگام   ح والییت هیرا   ر بخیش تیداوی ز نییان طالبیان 

ت رئیس صحت و سپس رئییس  دما  مخلصاند و  س گی ناپدیر انجام  ا . او نخس

 .انحصارا  والیت هرا  مقرر شد

شهید  اکرت عزام پس از   ح کابل معاون عنیومی ا اره رسه میاشیت مقیرر شید و 

با آور ن اصالحا  مه  و تغییرا  مثبیت  ر ا اره میدکور، اسی عدا  و میدیریت قیوی 

 . و  را بد منایش ذداشت

حییی معیاون عنیومی ا ارۀ رسه شهید  اکرت صاحا تا زمان تهیاج  صیلیبی هیا ب

میاشت  دمت منو  و هنگام تهاج  وحشیاند صلیبی ها بیا کیامل  الوری و  یداکاری 
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بد کنک ز نیان ش ا ت. بد ز نی های مجاهدین توسو کلینیک هیای سییار کنیک 

های عاجل و اولید صحی  راه  منو ، تیی  هیای طبیی نیز  هیر ز نیی میی رسییدند و 

  .تداوی می کر ند

ی  انوا ه های مجاهدین عرب و ان قال  ا ن آن ها بد جاهیای مصیئون، نگد  ار 

کارنامد  یگری شهید  اکرت صاحا  ران شیا و روزهیای  شیوار بیو . رسپرسی ان آن 

 . انوا ه ها شهید و یا ه   ر  و های جن  محصور مانده بو ند

  : خدمات جهادی پس از اشغال کشور

ور  سیت بید جهیا  مسیلحاند ز  و شهید حاجی  اکرت صاحا پس از اشغال کشی

نخست  ر ولسوالی های مخ ل  قندهار بد عنلیا  های محاربوی و اکامل مجاهیدین 

پر ا ت. یکبار  ر ولسوالی ارغس ان، قندهار برای مد  کوتاه بندی ه  شید. شیامری 

از عنلیا  های بزرگ اس شها ی را  ر والییت هیای کابیل، قنیدهار، هیرا  و بلیخ  ر 

گران صلیبی طراحی و انجام  ا .  و ش  دایی هیا و لیوازم عنلییا  هیای مقابل اشغال

اس شها ی را بد شهرهای مخ ل  می رساند و عنلیا  ها را تحت ناار  مس قی   و  

 .انجام می  ا 

شهید حاجی  اکرت صاحا یکبار  ر سلسلد انجام  هیی عنلییا  اس شیها ی  ر 

زو ی رها شد. اما برای تطبیق یک پالن مزاررشی  ذر  ار شد و بد نرص  پرور ذار بد 

مه  بد کابل رسیده بو  کد از سیوی جاسوسیان صیلیبی کشی ، ذر  یار و بیرای مید  

 .زیا ی زندانی شد

 :  شهید داکتر صاحب و زندان ها

شهید  اکرت عزام پس از ذر  اری، نخست بد ریاسیت  یا  و پیس از شینا ت بید 

ی، رئییس ریاسیت هفیده چنیان تعیدیا و ریاست هفده ان قال  ا ه شد. از سوی ذاللی

شکنجد شد کد بد ذف د معاون این ریاست تا هنوز هیچکسی چنین شیکنجد نشیده بیو . 

 .اما بد  ضل پرور ذار هیچ حرف اقراری از زبان او ذر  د ن وانس ند
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اما قاضیان اجیر باز ه   ر محکند اول و  وم بد  ه  ه سال قید محکوم کر ند. او 

 .ریاست هفده بد بالک چهارم زندان پلچر ی ان قال  ا ه شد ماه از ۸پس از 

قیا   مجاهدین اسیر  ر بالک چهارم زندان پلچر ی بدوش او بو . او بیالک را 

بد هنکاری ر قای مس عد  و  بد مدرسید تبیدیل کیر  و  یدما   رامیوش ناشیدنی را 

   عالییت هیای او برای زندانیان انجام  ا . مقاما  ر ی  شهید  اکرت صاحا را از تیر 

چند بار بد زندان های  یگر مثال محبس قندهار، بالک ناامی یا ذوان اناموی پلچر یی 

 .و بگرام ان قال  ا ند

 : رهایی از زندان و خدمات اخیر جهادی 

میاه را  ر زنیدان هیا  ۸سیال و  ۵شهید حاجی  اکیرت صیاحا  ر مجنیوع مید  

ن امار  اسالمی از زندان رها شید و از سپری کر  و باال ره بد تالش های  اصی بزرذا

سوی مقام رهربی امار  اسالمی بد حیی مسئول کنیسیون ناامی والیت قندهار مقیرر 

شید. او اصیالحا  و  ییدما  زییا ی  ریین ا اره انجییام  ا . سیپس مسیئول عنییومی 

جها ی قندهار مقرر شد. این بار ا اره والییت را مینا  منیو  و نیوآوری هیای زییا ی 

 . اشت

برای مجاهدین معسکر سا ت و سد  س د مجاهدین ازان معسکر  ارغ شدند. هر 

تن مجاهدین بد  ن حربی مجهز شیدند. ا ارا  ملکیی و نایامی  ر هیر  ۸۰الی  ۶۰بار 

ماه مجالس جداذاند می  اش ند و پس از هر  و ماه مجلس مشیرتک  ائیر میی ذر یید. 

ی و معسیکر طیرز العنیل ترتییا  ا ه برای متام ا ارا  والیت قندهار، کنیسیون والی 

 .شد و هر ا اره بد ترتیا  ا ن راپورهای ماهوار مکل  ذر ید

ا اره والیت بد مناطق مخ ل  قندهار هیئت روان می کر ، تیا امیور جهیا ی را از 

 .نز یک ناار  منو ه و شکایا  مر م را بشنو  و مشکال  مجاهدین را ر ع بکند

 :  شهادت
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 ورشیدی، شهید  اکیرت صیاحا  ۱۳۹۳  های جها ی سال پیش از آغاز عنلیا

پس از پایان  ر  های پنج روزه مجاهدین قنیدهار بید تنایی  عنلییا  هیای جهیا ی 

آغاز منو . او بد حیی  رمانده مجاهدین قندهار از سوی  شنن بد شید  تعقییا میی 

 ر  شد،  شنن ح ی عکس های او را  ر هر جا نصا کر ه و از مر م  واس د بیو  کید

بدل جائزه هنگفت  ر میور  او معلومیا  بدهنید. امیا  اکیرت صیاحا تیر  و هراسیی 

نداشت و با کامل شهامت بد ولسوالی های مخ ل  قندهار سفر می کر  و بد سنگرهای 

 .جها  حارض می شد

شیهید حییاجی  اکیرت صییاحا بییرای وریفید جهییا ی  ر یییک  اتسین کرایییی بیید 

لی ذرمسیر، هلنند می ذدشیت کید پیولیس اشیارۀ هنراهی راننده از منطقد صفار ولسوا

توق   ا ند، حاجی صاحا چون تفن  کیوبایی اش را با  و   اشت نخواست کد با 

سال  زنده  س گیر شو ،  راننده را ذفیت کید توقی  نکنید، پیولیس ایشیان را بیا میوتر 

را  رینجر تعقیا کر ند و هرذاه رینجر بد موتر ایشان رسید ا را  پولیس حاجی صیاحا

با تفن  های شان تهدید کر ند و ذف نید میوتر را م وقی  بسیاز، حیاجی صیاحا رخ 

تفن   و  را بد سوی آن ها کر  و پولیس های را کید  ر سییت نشسی د بو نید شیلیک 

باران کر ، اما  و تن پولیس  ر عقا رینجر مانده بو ند، آن ها شلیک کر نید، حیاجی 

 ست، پیا و شیک  ز ی  بر اشیت و میوتر نییز صاحا  ر اثر اصابت ذلولد ها از ناحید 

تقریباً از حرکت ماند. اما  شنن نیز از پا  رآمد و از تعقیا ماند. کنیی پییش تیر میوتر 

ایس ا ه شد. راننده و حاجی صاحا کنی پیا ه ر  ند. سپس حاجی صاحا بید راننیده 

ا  ر ذفت تو برو، من ر  د منی توان . لحااتی کید راننیده بیرای ان قیال حیاجی صیاح

تالش موتر  یگری بو ، حاجی صاحا  ر اثر ز نهای عنیق شیهید شید و بید آرمیان 

 .نهایی  و  رسید. انا للد و انا الید راجعون
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 –مر م منطقد سفیدروان ولسوالی پنجیوایی جسید شیهید  اکیرت عبدالواسیع عیزام 

بید  یاک  را ان قال  ا ند و  ر قربس ان آبیایی اش بیا کیامل عیز  و احیرتام -تقبلد اللد 

 .سپر ند

 ۱۵اتفاق عجیا : تیاریخ وال   و شیها    اکیرت عیزام ییک اسیت، او ب یاریخ 

  جام ی الثانی بد  نیا آمد و بد هنین تاریخ از  نیا رحلت منو .

شها   آرمان  یرین شهید حاجی  اکرت صاحا بو . شییخ مولیوی حبییا اللید 

 وی میا  ر اوطیاق نشسی د صاحا می ذوید :  اکرت صاحا یکبار  ر حالیکد تنها هیر 

بو ی ، ذفت : شها   آرمان بزرگ من است، مر م چنانکد بد شا عروسی  وشیحال 

 .می شوند، من بیشرت ازان شها   را آرزو  ارم

 : چندی از خاطره های رفقا 

مجنوعد ای از  اطرا   -تقبلد اللد  -زندذی جها ی شهید  اکرت عبدالواسع عزام 

ین او  ر قلا هیر ر ییق او نقیش شیده اسیت. ذکیر هنید جالا است.  اطره های شیر

 اطره ها بد ک اب بزرذی نیاز  ار . اینجا بعضی  اطره ها را مشیت منونید  یروار نقیل 

 .می کنی 

حا ل حاجی بس  اللد، ر یق  یرین شهید  اکرت صیاحا کید  ر زنیدان نییز چنید 

 : ی کند سال با او ر یق بو ، بعضی از  اطره های زندان را چنین بیان م

هرذاه شهید  اکرت صاحا بد بالک چهارم زندان پلچر ی آور ه شد بر  مدرسن :

عالوه از  یگر  دما  یک مدرسد منا  برای زندانیان سا ت و این بالک را کامال بد 

مدرسد تبدیل منو . بیش از  ه تن اس ا ان  ر  می ذف ند و بیر عیالوه از صیدها جلید 

ز مهیا سا ت.  ه ها تن حا اان قرآن از این مدرسد  یارغ ک اب، هند لوازم مدرسد را نی

و تعدا  زیا ی طلبای کرام ازین چشند عل  و هدایت  یضیاب شیده انید.  یو  شیهید 

 اکرت صاحا نیز  ر ر ی  طلبای کرام ازین مدرسد اس فا ه بزرگ منو ، قیرآن کیری  

هیای  رسیی را نییز  را با قرآ  و تجوید آمو ت و  ر پهلوی مطالعد آزا  یکعده ک اب
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 واند. این مدرسد اکنون ه   عال است و از ک اب های آن، زنیدانیان  یگیر بیالک هیا 

 .نیز اس فا ه می کنند

شهید حاجی  اکرت صاحا شخصیت پرهیزذار و عابد بو ، بیا  ندارم کید  تقوی :

هیچگاهی مناز تهجد را  ر زندان ترک کر ه باشد، صیلوة تسیبیح را هیر هف ید و ح یی 

اهی هر روز می  واند، بد تالو  قرآن کری  ال زام منیو ه بیو ،  رمییان ر قیا مشیهور ذ

بو  کد اذر کسیی  ر عبیا   ضیعی  میی بیو ، میی ذفیت میی روم بید اوطیاق  اکیرت 

  .صاحا، تا از صحبت او م اثر شوم

شهید حاجی  اکرت صاحا بسیار سخی بیو ، میر م زییا ی بید  ایثار و سخاوت :

و تحائ  می آور نید، او هنید اش را توزییع میی کیر . زمانیکید از   یدن او می آمدند

بگرام  وباره بد پلچر ی ان قال  ا ه شدی ، ر قا ند پول  اش ند و نید هی   یگیر اسیباب 

رضوری. زنییدانیان حیییران بو نیید کیید بیید حییوائج شییان را چگونیید برسییند. شییهید  اکییرت 

های زنیدانیانی کید از بگیرام  صاحا، صاحِا کان ین را طلا کر  و ذفت برو بد اوطاق

آور ه شده اند و برای شان بگو هر چد رضور   اش د باشید برای من بگوئید، من برای 

تان می آورم و پول را حاجی  اکرت صاحا می  هد، صاحا کان ین چنین کر  و هنید 

 پول را حاجی  اکرت صاحا پر ا ت منو .

و ر یی  کابیل بیرای   یاع از  او بیا مقامیا  بلنید رتبید زنیدان جرات و سرشاری :

حقوق زندانیان بسیار بید جیرا  حیرف میی ز  و  ر حر هیای  یو  هیچگونید تنیزل و 

انعطاف نشان منی  ا ، از هنین بو  کید بیشیرت اوقیا  جزاییی بیو  و  ر اوطیاِق مقفیل 

 .اندا  د می شد

یکبییار از شیهید حییاجی  اکیرت صیاحا  واسیی   تیا  ر ک ابچیید  خراطره ویرژه :

ر قای من چیزی یا ذیاری بنویسید. او آ ر   یو  را چنیین نوشیت : آ ر  یا ذاری 

 .کنونی : بالک چهارم زندان پلچر ی، آ ر   امئی : منزل های بلند جنت الفر و 
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مولوی احنداللد مطیع، والی هرا  و سپس وزیر  وائد عامید  ر زمیان حاکنییت 

 :  امار  اسالمی می ذوید

ی می شناس ،  ر ییک مدرسید  ر   وانیده شهید  اکرت صاحا را از  ور سال

ای ،  اکرت صاحا از هامن زمان ا الق زیبا  اشت، زحنت کش بیو ، بیا جهیا  بسییار 

عالقد  اشت،  ر تحکی  روابو مهار  ویژه ای  اشت، بد منایندذی از امار  اسیالمی 

با جهت های بسیار  طرناک متا  می ذر ت، سپس برای مالقا  ها زمیند سازی میی 

و  و از سفر های پیر  طیر حیدر نداشیت، بسییار  لییر بیو ، ح یی  ر جهیا  کنیونی من

کسانیکد از  عالیت های شهید  اکرت صاحا  رب  اش ند جرا  نداش ند بیا او  ر ییک 

موتر سفر بکنند، زیرا  اکرت صاحا موا  انفجاری و سال  های  ور  را  ر موتر  یو  

اند، هرذیاه از شیها   او  یرب شیدم بسییار ان قال می  ا  و بد مراکز مجاهدین میی رسی

 .غنگین شدم،  داوند م عال جنت ها را برایش نصیا بکند

 : آغا جان، یکنت از ر قای جها ی شهید  اکرت صاحا می ذوید

شهید  اکرت صاحا  ر کارهای جها ی از تک یک های بسیار مؤثر اسی فا ه میی 

ه شده بو  و منلیو از میوا  منفجیره کر ، یکبار موتری را کد برای حنلد اس شها ی آما 

بو  برای من سپر  تا  ر شهر قندهار نگد کن ، موتر را  ر ییک  ابریکید  شیت سیازی 

ایس ا ه کر م،  ران جا کارذران بیشرت اوقا  قطعد بازی شپیر بیازیم میی کر نید،  اکیرت 

صاحا برای من می ذفت : با آن ها رشییک شیو، تیا شیک نکننید. مین اذیر چید ییا  

روز را  ران جا سپری کر م. آن زمیان مقامیا   ۳  و لیکن با آن ها یکجا شدم و نداش 

ر ی  بیشرت از موتر رسف اس فا ه می کر ند، شهید  اکرت صاحا نیز موتر رسف  رید 

تا  ر هر جا از طرف پولیس م وق  نشو  و توجد کسی را جلا نکند، نیز برای میا میی 

کسی نداند کد ما مجاهدین هس ی ،  اکرت صیاحا  ذفت کد لبا  زیبا و تازه بپوشید، تا

 .ما را هنراهی می کر  و وقت  وبی را  ر شهر سپری می کر ی 

 : حاجی  لیل  ر مور  جرا  و تدبیر شهید  اکرت صاحا می ذوید 
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شهید حاجی  اکرت صاحا موتری منلو از مهام  را برای مین سیپر  و  یو ش 

اه بد بازار شکارپور، قندهار رسییدی ، تالشیی کنی پیشرت  ر موتر تونس سوار شد، هرذ

جریان  اشت، پیش روی من یک کروال و پیش ازان موتر تونس حاجی صیاحا بیو ، 

موتر حاجی صاحا تالشی شد و اجازه یا ت، هرذاه نوبت بد کروال رسید،  کیر کیر م 

تالشی ه  سخت است و حاجی  اکرت صاحا ه  ر ت، برای اینکد  اکیرت صیاحا را 

بکن  هارن بزرگ موتر مز ا را ز م، عسکر بسیار بد  ش  نز م آمد و ذفت  یو   م وجد

را با هارن  الص می کنی ؟ او هنوز بد و ر   و  را     نکر ه بو  کد  اکیرت صیاحا 

آمد و از عسکر پرسید چد ذی است، عسکر ذفت : این راننده  و  را با هارن  یالص 

موترهای بزرگ را بد بازار می آورند و هیارن می کند،  اکرت صاحا ذفت : بلی، ایشان 

های بزرذی را ه   شار می  هنید، از  سیت ایشیان میر م  ر  انید هیای شیان  یواب 

ندارند،  اکرت صاحا مرا بسیار بد و ر  ذفت و از ذریبان  ذر  ید از میوتر پیایین کیر  و 

حییران  چند شالق ز ، سپس  وباره بد موتر اندا ت و ذفت : برو ! حرکت کن، عسیکر

ماند کد چد شد. هامن بو  کد موتر را از تالشیی نجیا   ا ، هرذیاه کنیی پیشیرت ر  یی  

شهید  اکرت صاحا از شیشد نگاه کر  و  ندید،  داوند م عال از او راضی باشد، رهرب 

 .جرامتند و  لیر بو 

قاری سعید می ذوید،  اکرت صاحا نار  و  را  ر مور  زندانی شیدن و شیا و 

  : دان چنین بیان منو روزهای زن

از بسیار مدتی آرزو  اش    داوند م عال محل آرام برای  راذیری علوم  ینیی و »

 یا  دمت  ین میرس بکند، تا با ر قای  وب بد تحصیل علوم  ین می پر ا   .

هرذاه  ر پلچر ی زندانی شدم، اذرچد راهراً زندانی بو ی ، امیا ر قیا بید هنیت و 

ن را طوری سا  د بو ند کد می توانس ی  اس فا ۀ بزرذی بکنی . مساعی شان  ضای زندا

یقیناً اذر کسی بخواهد از هیر ذونید وضیعیت میی توانید بید  اییده  یین و  نییای  یو  
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اس فا ه بکند. زندانیان مسلامن و مجاهد اذر بکوشیند زنیدان را نییز بید صیحند  یدمت 

 . ین تبدیل می توانند

ت، اتفاق و تفیاه  ر قیای  یو  ییک مدرسید ما  ر بالک چهارم پلچر ی بد هن

باشینده والییت  –منا  سا  ی ، این مدرسد  ر اب دا  ر اثر تالش های میال جنیت ذیل 

آغاز ذر یده بو ، بعدا ر قا بد تالشهای  و   رش و ررف شمثال : مییز، املیاری  –بغالن 

تین  ۳۰و تین طیالب  ۱۲۰تن اس ا ان،  ۱۵و پر هم ، ک اب های  رسی و مطالعوی برای 

حا اان قرآن آما ه منو ند. این مدرسد مانند مدار  رسنی  عالیت میی کیر ، نخسیت 

مولوی محا اللد باشنده ننگرهار، سپس مولوی محنید عیثامن باشینده غزنیی و سیپس 

 .مولوی رو  االمین باشنده ننگرهار مه ن  آن مدرسد مقرر شدند

ش سد لک ا غانی ک اب جنع هنچنان ک ابخاند بزرذی ه  سا  ی  و تقریبا بد ارز 

 .آوری کر ی ، ح ی بد زندانیان بالک های  و، سد و هفت نیز ک اب می  ا ی 

تعدا ی از زندانیان کا ر نیز  ر بالک چهارم زندان پلچر یی بو نید، بیشیرت آنیان 

ا ریقایی ها بو ند، یکنت انگلیس نیز  رمیان آن ها بو ، برای اینکد بد آن هیا نییز  اییده 

بد  عو   ا ن آن ها بد اسالم توجد  اصیی منیو ی ، ک یاب هیای انگلیسیی و  برسانی 

 ی د های ثبت شده پیدا کر ی  تا  ربارۀ اسالم معلوما  پییدا بکننید، چنید تین آنیان بید 

 ین مقد  اسالم متف شدند، این  س آور   یگری برای ما بو ، بد مناسبت مسیلامن 

ذف ند و چیزی پول نقدی و اشیای تشویقی بید  شدن آن ها مراس  ذر  ی ، ر قا مبارکبا 

 .آن ها تحفد  ا ند

پلچر ی اذرچد زندان بو ، امیا ر قیا ازان بید حییی مدرسید اسی فا ه میی کر نید. 

 و م بیشرت ک اب های نحو، ا ب، اصیول و  یگیر علیوم  ینیی را  ر زنیدان پلچر یی 

 «. واندم
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صیاحا بید شیکل  قابل یا آوری است کد  اطرا  زنیدان شیهید حیاجی  اکیرت

یعنی  اطره ها و تجربد های زندان چیاپ شیده «   زندان  اطری او تجربی»ک ابی بنام 

 .است

 داوند م عال بر شهید حاجی  اکرت صاحا رحی  بکنید و  یانوا ه اش را صیرب 

  جنیل، نع  البدیل و اجر عای  نصیا بکند. رحند اللد
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لرحمن آخند شهید زندگی انمه   - اهللرحمه  –مال عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

، مسیئول عنیومی جهیا ی امیار  اسیالمی والییت شهید مال عبیدالرحنن آ نید

 ر هجری قنری  ر ولسوالی بکوای والییت  یراه  ۱۴۳۵ذی القعده  ۲۸هرا  بد تاریخ 

 حنلد هوایی  شنن با شش تن ر قای  و  یکجا بد شها   رسید.

الی ییی امییار  اسییالمی  ر رییرف یییک سییال بییو  کیید  ر اییین سییومین مسییئول و 

سنگرهای  اغ جها ی بد مقام عیالی شیها   نائیل ذر یدنید. پییش از او، مولیوی نیور 

قاس  حیدری مسئول جهیا ی والییت کیرن و  اکیرت عبدالواسیع عیزام مسیئول جهیا ی 

والیت قندهار  ر صحند های جها ی بد شها   رسیدند.  رین نوش د نگاهی مخ رصی 

  ه ای  بد زندذی شهید مال عبدالرحامن آ ند.کر 

 شناخت اجمالی :

الحاب شهید مال عبدالرحنن آ ند مشهور بد نیکد شبابام پرس میال محنید هاشی  و 

هجییری قنییری  ر منطقیید چیچیید  ر  ۱۳۹۷نواسیید مییال محنیید رسییول آ نیید  ر سییال 

چشی  بید  مربوطا  ولسوالی بکوای والیت  راه  ر یک  یانوا ه  ینیدار و علی  پیرور

 .جهان ذشو 

پدر شهید مال عبدالرحنن آ ند چونکد عا   ین بو  پرسیش را از  یور  سیالی 

برای تحصیل علوم  ینی آما ه منیو . شیهید میال عبیدالرحنن پیس از اینکید  رسیهای 

اب دایی را نز  پدر ذرامی اش  واند، بید منطقید غیازی آبیا  ولسیوالی بکیوا ر یت و  ر 

محند حسین صاحا بد تحصیل علوم م داول  ینیی آغیاز  مدرسد عا  مشهور مولوی
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منو . او مد  زیا ی  ران مدرسد ماند و سپس بد والیت هلنند ر ت و روند آموزشی 

اش را  ر ولسوالی نوزا ، هلنند و منطقد پنجپای ایالت بلوچسی ان، پاکسی ان ا امید  ا . 

ه بیو  کید تحرییک شهید مال عبدالرحنن هنوز  رسهای  و  را بید  رجید پینج رسیاند

اسالمی طالبان برای نابو ی رش و  سا   ر ا غانس ان آغاز ذر ید، طالبان هنوز تنها شیهر 

قندهار را  ر کنیرتول  یو   رآور ه بو نید کید شیهید میال عبیدالرحنن تحیت قییا   

 .با طالبان یکجا شد« شهید مال محند صا ق آ ند» رمانده مشهور جها ی  راه 

 : ی طالبان خدمت در تحریک اسالم

 و های جنگی طالبان  ر اس قامت های کابل و هیرا  جبهیا  عنیده جنگیی 

پس از   ح قنیدهار بیو . ایین  یو هیا هنیواره شیاهد  رذییری هیای شیدید بیو . میال 

عبدالرحنن آ ند  ران زمیان میدتی  ر  یو مییدان شیهر  یدمت منیو  و سیپس  ر 

د جنگهیای کید  ر بیین اس قامت هرا  بد  یو هیای ذرشیک و  یراه ر یت. او  ر هنی

ذرشک و هرا  رخ  ا  و طالبیان چنید بیار پیتیوی و چنید بیار عقیا نشیینی کر نید 

 .رشیک بو  و  ر   ح تاریخی والیت هرا  نیز سهی  بو 

شهید مال محند صا ق آغا پس از   ح هرا  مسئول قطعد نایامی  ر  یو هیای 

ر یق عنده بد هنرای او    اعی با غیس و  اریاب بو  و مال عبدالرحنن آ ند بد حیی

وریفد انجام می  ا . هرذاه شهید مال محند صا ق آغا پس از   ح صفحا  شیامل بید 

حیی والی  اریاب مقرر شد مال عبدالرحنن آ نید بید حییی ر ییق مهی  نایامی او  ر 

والیت  اریاب  دمت می منو . مال عبیدالرحنن آ نید پیس از شیها   میال محنید 

رسپرست والییت  ارییاب مانید. او  ر متیام ایین مید  بید صا ق آغا برای چند مد  

 یگر  و های جنگیی نییز ر یت و بید وییژه  ر تخیار،  ره صیوف شسیننگانم و غیور 

 . دما  ناامی انجام  ا 

مال عبدالرحنن آ ند پییش از تهیاج  امریکیایی هیا بید حییی ولسیوال غورییان 

 .والیت هرا  ایفای وریفد می منو 
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 : ی ها جهاد در برابر امریکای

هرذاه مجاهدین امار  اسالمی پس از تهیاج  امریکیایی هیا از شیهرهای بیزرگ 

کشور عقا نشینی منو ند، مال عبدالرحنن آ ند بد منطقد  و  برذشت و پس از چنید 

مد ، مشغول آما ذی برای جها  و مقاومت شد.  ران اوائیل چیون عنلییا  جبهیوی 

ر بیرای از بیین بیر ن  شینن بیو ، میال بسیار مشیکل بیو  و انفجیارا  راه آسیان و میؤث

عبدالرحنن آ ند نخست طریقد ایجا  و تخنییک اسی عامل مبیا هیای رینیوتی را از 

ماهرین این  ین آمو یت. سیپس  ر سیال  وم اشیغال، حنیال   یو  را کید نخسی ین 

تحرکا  جها ی  ر والیت  راه بو  بر ضد نیروهای اشغالگر آغاز منیو . بیرا ر او میی 

هرا   ر مربوطا   -مال عبدالرحنن آ ند نخس ین بار  ر شاهراه قندهار ذوید : شهید 

میوتر  ۲ولسوالی بکوا یک موتر کروزین  یارجی هیا را هیدف میاین قیرار  ا ، سیپس 

عساکر  ا لی را  ر هنین شاهراه  ر طی یک کنین از بین بر  و پیس ازان ییک میوتر 

بر . هامن بو  کد روند حنیال   نیروهای ای الیای را توسو مبا رینو  کنرتول از بین

مجاهدین بر نیروهای م جاوز  ر  راه آغاز شید و ایین والییت بید زو ی بید مییدان  اغ 

 .جها  و مقاومت تبدیل شد

 ر سال های اول اشغال، هرذاه مقام رهیربی امیار  اسیالمی بیرای متیام والییا  

. مسیئولیت محیاذ جهیا ی ایجیا  شید ۵تشکیال  جها ی سا ت،  ر والیت  راه نییز 

محاذ جها ی بکوا بد شهید مال عبدالرحنن آ ند سپر ه شد. سیپس هرذیاه تشیکیال  

محاذها بد تشکیال  ولسوالی ها تبدیل شید، میال عبیدالرحنن آ نید مسیئول جهیا ی 

ولسوالی بکوای والیت  راه مقرر شد و این وریفد را مد  شیش سیال بید نحیو احسین 

 .انجام  ا 

آ نیید میید  یکسییال بیید حیییی مسییئول جهییا ی سییپس شییهید مییال عبییدالرحنن 

ولسوالی باالبلوک وریفد انجام  ا ، پس ازان  وباره مسئول جها ی ولسوالی بکوا مقرر 

شد. سپس از سوی مقام رهربی بد حیی مسئول جها ی والیت نینیروز تعییین ذر یید. 
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ماه مسئول جها ی نینروز ماند و پیس ازان مسیئول جهیا ی والییت هیرا   ۸او مد  

ماه بد حیی مسئول جها ی این والییت  یدمت منیو  و بیاال ره  ۱۹رر شد و مد  مق

 . ر جریان ایفای این وریفد بد شها   رسید

او بر عالوه از ورائ  مدکور، مسئولیت کنیسیون والی ی  راه را نیز مد  زیا ی 

بد  وش  اشت و هنچنان چند مد  عضو کنیسیون مرکزی ناامی امار  اسالمی نییز 

 .بو 

مال عبدالرحنن آ نید ییک  لگیی بسییار  عیال  ر والییت  یراه  اشیت. بعضیی 

مجاهدین  لگی او  ر والیا  نینروز و هرا  نیز بد حیی مسئولین محلی  دمت میی 

کر ند. مجاهدین بد رسکر ذی او عنلیا  های بسیار زیا ی  ر  راه انجام  ا ند. مشت 

 منوند  روار بد چندی ازان اشاره می کنی  :

میال ی، مجاهدین  ر منطقد کاریز بالبالک ولسوالی بکیوا  ۲۰۰۴تابس ان سال  ر 

تن عساکر  شینن جیا بجیا کشی د  ۱۸بر یک قطار بزرگ  شنن حنلد کر ند،  ر ن یجد 

 .موتر، اسلحد و امکانا  زیا ی را بد غنینت ذر  ند ۶شدند، مجاهدین 

 ر منطقیید  مییوتر  شیینن  ر یییک حنلیید مجاهییدین ۱۴ ر سییال عنلیییا  الفیی ح، 

 .اسحاق زیی ولسوالی بکوا از بین ر ت و تعدا  زیا ی عساکر کش د و ز نی شدند

 ر جریان عنلیا  الفی ح، مجاهیدین بید رسکر ذیی او تنهیا  ر ولسیوالی بکیوای 

تانک  شنن را توسیو انفجیارا  از بیین بر نید و صیدها تین عسیاکر  ۱۸۰والیت  راه 

 .اشغالگر و اجیر را کش ند

لیا  البدر، مجاهدین  ر منطقد سیاو آغای ولسوالی بکوا بر کیاروان  ر اوائل عن

عسیکر را از بیین  ۱۵میوتر و  ۵سیکورتی های امریکایی هیا حنلید کر نید و  ر ن یجید 

بر ند.  رمانده سیکورتی ها زنده  س گیر شد و  ر اثنای ز  و  ور  یک طییاره  شینن 

 .ه  سقوط کر 
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لییا  البیدر از بیین بیر ن قطیار اکامالتیی کارنامد  یگر مجاهدین  ر جرییان عن

میوتر رسف و  ۲ شنن  ر منطقد پی اوک ولسوالی ذلس ان بو .  ر ن یجید ایین عنلییا  

کان یرن اکامالتی از بین ر ت. مجاهدین  ر هامن سال، موترهای اکامالتی  شنن را  ۲۲

 .بین بر ند  ر اثنای توق   ر چهارراهی ولسوالی ذلس ان توسو  واز ه انفجار پیه  از

عسیکر  ۱۸موتر و  ۱۲ ر اوا ر عنلیا  البدر،  ر حنلد بر محا این امریکایی ها 

ثقیل و وسائل و مهام   یگری را بد غنینیت  ۴ماشیندار،  ۱۲از بین ر  ند و مجاهدین 

 .ذر  ند

 ر جریان عنلیا  الفاروق، مجاهدین بد رسکر ذی مال عبیدالرحنن آ نید قطیار 

 ر مابین منطقد تو  و چهارراهی ولسوالی ذلس ان هیدف قیرار  بزرگ عساکر مز ور را

تن عساکر  شینن را کشی د و ز نیی سیا  ند و غنیائ  زییا ی نییز  ۶۰ ا ند و بیش از 

بدست آور ند. اما  ر حال برذشت از نرب ، طیارا   شنن مببیاران کر نید و  ر ن یجید 

 .تن ر قای مال عبدالرحنن آ ند یکجا بد شها   رسیدند ۲۲

 : شهادت

تین  ۱۱ انوا ه شهید مال عبدالرحنن آ ند  انوا ه مجاهد و شهید پیرور اسیت. 

اعضای  انوا ه او بد شنول  و برا رش هر یک شهید عبدالسالم و شهید عبدالغفار  ر 

 .جها  بر ضد امریکا بد شها   رسیده اند

میال عبیدالرحنن آ نیید  ر زنیدذی جهییا ی اش  و بیار ز نییی شید.  ر اوا ییر، 

نن بارها برای شها   او تالش کر  و چندین بیار چاپید ز . زمیانی کید او مرصیوف  ش

 ید و باز ید با مر م و مجاهدین هرا  بو ، امریکایی ها نخسیت  ر شییندند و سیپس 

تن مجاهدین بید شیها   رسییدند،  ۳ ر ولسوالی غوریان چاپد ز ند،  ر چاپد غوریان 

ل نجا   ا . سپس هرذاه بد منطقد  یو  بکیوا اما مال عبدالرحنن آ ند را  داوند م عا

آمد،  ر منطقد  وشنبد این ولسوالی هدف حنلد طیاره بی پیلو   شنن قیرار ذر یت و 

 .تن مجاهدین بد مقام عالی شها   نائل ذر ید. انا للد و انا الید راجعون ۶با 
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واقعیید شییها   مییال عبییدالرحنن آ نیید بییرای مجاهییدین بسیییار  ر نییاک بییو ، 

امار  اسیالمی قیاری محنید یوسی  احنیدی  ر اعالمیید کید بید مناسیبت  سخنگوی

 : شها   او نت منو ، چنین ذفت 

با تاس   راوان،  رب شدی  کد  رمانده برجس د و نامدار امار  اسالمی و مسئول »

 ر حنلید « نیکید»امور جها ی والیت هرا  الحاب مال عبیدالرحنن آ نید مشیهور بید 

تن از ر قایش بد شها   رسیده است. شهید میال عبیدالرحنن  هوای اشغالگران با چند

آ ند از چند سال بد اینسو  ر  راه و هرا  بر ضید نیروهیای اشیغالگر و میز وران شیان 

 .مشغول جها  و مبارزه بو 

او توسییو  عالیییت هییا و عنلیییا  هییای تنیید جهییا ی  ییو  زنییدذی اشییغالگران و 

و . از هنیین سیبا از مید  زییا ی تحیت مز وران شان را  ر منطقد نا آرام سیا  د بی

 .تعقیا و مراقبت  شنن قرار ذر  د بو 

قهرمان شهید الحاب مال عبدالرحنن آ ند مبارز  س گی ناپدیر راه جها  بیو . او 

شخصیت مطیر  و بیا نفیوذ جهیا ی  ر منطقید  یو  بیو ،  یدما  بسییار بزرذیی  ر 

 .ی را م قبل شدراس ای جها  و مقاومت انجام  ا  و قربانی های زیا 

شهید الحاب مال عبدالرحنن آ ند  ر زمان حاکنیت امیار  اسیالمی و هنچنیان 

 ر جها  کنونی بر ضد نیروهای اشغالگر،  ر رشاییو بسییار  شیوار  یدما  و  عالییت 

 «. های قابل قدر جها ی انجام  ا 

چنانکیید از ارهییارا  سییخنگوی امییار  اسییالمی  انسیی د مییی شییو ، شییهید مییال 

نن آ ند از شخصیت های مطر  جها ی  ر غرب کشور بو . او بیا تالشیهای عبدالرح

 س گی ناپدیر  و  یک ص  قوی جها ی را بد وجو  آور . شامر مجاهدین بالفعیل 

 .است صد نفر ۹ لگی او بیش از 

ند تنها  رماندهی صدها تن مجاهدین را  ر والیت  راه بید  وش  اشیت، بلکید  او

مقرر شد  ران جا نیز کارنامید هیای بیزرگ جهیا ی انجیام هرذاه مسئول جها ی هرا  
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بیشرت اوقا   ر جبها  جها ی حضور می  اشت و شخصاً  ر جن  ها سیه   او ا . 

 .می ذر ت

، شیهید میال عبیدالرحنن آ نید بیرای پیشیرب  امیور اوبا اس نا  بد ر قای نز یکیی 

ا بسییار بید تیدبر و و کارهیای جهیا ی ر  منو جها ی هنواره با علامی کرام مشوره می 

جییرا  پیییش مییی بییر . هییامن بییو  کیید  ر رشایییو بسیییار بغییرنج و پیچیییده، مو قانیید و 

پیروزمنداند مبارزه منو  و باال ره بد آرمان نهایی  و  کد شها   بیو  رسیید. روحیش 

  یا  و یا ش جاویدان با .
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گاهی هب زندگی و خدمات مرحوم مولوی لهادی آخندزاده ن  -اهللرحمه - عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی –نویسنده : بشیر هندر  

 ورشییدی  ر قریید سییاه  ۱۳۳۷مرحوم مولیوی عبیدالها ی آ نیدزا ه  ر سیال 

سن  کد بد قرید مالیان مشهور است  ر مربوطا  ولسوالی کوه صیا ی والییت پیروان 

 ر  و مان شخصیت معروف علنی و روحانی شا روان مال حبیا الیرحنن آ نیدزا ه 

 .بد جهان ذشو چش  

 : آموزش 

چون  ضای علنی و  ینیی  ر  انید مولیوی عبیدالها ی آ نیدزا ه حیاک  بیو ، 

زندذی آموزشی او از بسیار  ور سالی آغاز شد. اما سفر علنی او بیرون از  اند زمیانی 

آغاز شد کد بد جوانی نز یک شده بو . ک اب های اب دایی را نز  پدر بزرذوار، کاکاهیا 

ذش  واند. سپس  ر منطقد شیاملی از مولیوی صیاحا بیاغ عیا  اسی فا ه و برا ر بزر 

علنی منو . پیس ازان  ر هیامن جیا نیز  مولیوی صیاحا نرصیاللد و مولیوی صیاحا 

اسداللد  ر   واند. سپس  ر منطقید شییوه کیوه، کابیل  ر  رسیگاه مولیوی صیاحا 

اب هیا محنو  کد بد مولوی صاحا صو ی شهر   اشت زانوی تلند نها . بعضیی ک ی

بد شنول کا ید را نز  مولوی صاحا صو ی  واند. سپس بد پاکس ان ر یت و  ران جیا 

 ر مدرسد قیامید، مر ان شامل شد. ازان جا بد منطقد رس  ، مر ان ر ت و مد   و سال 

از اساتید نامدار علوم اسالمی هر یک عالمد سیید قیریش بابیا و شییخ الحیدیی موالنیا 

اک ساب  یض منو . سپس نز  مدر  مشهور موالنا  -اللد رحنهام  -قاضی محند امین 

غالم محبوب صاحا بد منطقد طورو شمیر ان ر یتم و ک یاب هیای  نیون را آن جیا بید 

  .تکنیل رساند
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 وره  ور  را نز  مف ی محند نعی  رحنید اللید  ر مدرسید قاضیی حسیام الیدین، 

ور ر ت و ک ا احا ییی کوها   واند و برای  وره حدیی بد جامعد امدا العلوم، پشا

را نز  شیخ الحدیی موالنا  محند حسن جان مدنی و شییخ الحیدیی موالنیا امیان اللید 

 ورشییدی سیند  راغیت را بید  سیت  ۱۳۶۶ وانید و  ر سیال  -رحنهام اللد  –مرو  

 آور .

 : مبارزه جهادی در برابر تهاجم شوروی 

بید پاکسی ان  اشیت، زمانیکد مولوی صاحا برای تحصیل علوم  ینی ارا ه سیفر 

شا و روزهای آغازین جها  بر ضد کو تای شوم کنونیسی ی  ر کشیور بیو .  عالییت 

های جها ی تازه آغاز شده بو ، اما  عالیت های مجاهدین بید زو ی  ر رسارس کشیور 

منا  شد، تعدا  بزرذی از طلبای مدار   ینی بد جها  ر  نید، مولیوی صیاحا نییز از 

جهیا  ر یت. او نخسیت بیرای آموزشیهای نایامی بید میرانشیاه، جنلد طلبای بو  کد بید 

وزیرس ان شاملی ر ت و سپس با طلبای منطقد  و  بد نیت جها  بد کوه صا ی ر یت و 

 . ر تنای  امور جها ی آن منطقد نقش بارز ایفا منو 

قابل یا آوری است کد مرحوم مولیوی صیاحا و بیرا ر بیزرگ او شیهید مولیوی 

 ر بنیا ذییداری رونید جهییا ی  ر کییوه صیا ی نقییش کلیییدی و  عبدالصیبور آ نییدزا ه

 ورشییدی  ر ییک  ۱۳۶۵رهربی  اش ند. شهید مولوی عبدالصبور آ ندزا ه  ر سال 

تهاج  ناذهانی هلیکوپرتهای شوروی با شامری از مجاهدین  ر کوه صا ی بد شها   

  کوشیش رسید. پس ازشها   آ ندزا ه صاحا، قومندان ها و ر قای جها ی او پییه

منو ند مولوی صاحا عبدالها ی را جانشین او مقرر بکنند، تا  الی کید بید شیها   

آ ندزا ه صاحا بد میان آمده بیو  جیربان شیو ، امیا چیون مییالن و رجحیان مولیوی 

صاحا بد  ر  و تدریس بیشرت بو ، بیا تشیکری از آنیان عیدر  یو  را پییش منیو  و 

ا بد مناینیدذی از  یانوا ه  یو  بیرای  یدما  برا ر بزرذش مال عبدالغفار آ ندزا ه ر 
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جها ی ان خاب کر . او ورای  جها ی اش را تا پییروزی انقیالب اسیالمی بید  یوبی 

 .انجام  ا 

 ورشیییدی بیید پاکسیی ان  ۱۳۶۱ ییانوا ه مولییوی عبییدالها ی آ نییدزا ه  ر سییال 

هجر  کر  و نخست  ر کنی  واجد علی شکرم ایجنسیم سکونت ذزید و سیپس بید 

صوابی ر ت و آنجا مید  ییک ییا ییک و نیی  سیال مانید و ازان جیا بید کنیی کنی 

 .صا یان  ر منطقد غالم باندی، کوها  ر ت و تا اکنون  ران جا زندذی می کند

 : تدریس 

 ورشیدی، پس از  راغت از جامعید امیدا العلوم، پشیاور  ر ییک  ۱۳۶۶ ر سال 

تین طلبیا بیا  یو   ۲۰و حیدو  مسجد انصار  ر منطقد کوها  آغاز بد تدریس منیو . ا

 اشت. سال بعدی  ر مدرسد شنس العلوم شبلیی تنی ، کوهیا م میدر  مقیرر شید. 

یکسال پس بد مدرسد منبع العلوم شکنی غالم باندی، کوهیا م  عیو  شید،  ران جیا 

شامری زیا ی طلبا از هر  ر  او اس فا ه می کر ند، طرز  رسیگویی او بسییار جالیا 

شاکر، شاذر  و ع  زا  مرحوم مولوی صاحا  ر مور  صالحیت  بو . مولوی مطیع اللد

 : علنی و تدریسی او چنین می ذوید 

تربید اب دایی بنده و مولوی رو  اللد روحانی را مرحوم مولوی صاحا انجام  ا . 

ک اب های زیا ی را نز  مولوی صاحا  وانیده ام، طیرز  رسیگویی مولیوی صیاحا 

جامل و یا  الصد سبق را بیان و سیپس مینت ک یاب را بسیار سا ه و سهل بو ، نخست ا

حل می منو  و بد تفصیل میی پر ا یت. هنچنیان  ر  او پیر از  ییض و برکیت بیو . 

کوشش می کر  طلبا را بد شکل آسان بفهامند. از تعبیرا  مغلیق و پیچییده  یو  اری 

فیت. می کر . نیز  ر هر ماه رمضیان املبیارک،  ر  تفسییر قیرآن عایی  الشیان میی ذ

مولوی صاحا واعل و مبلز بلیز بو . مواعل او بسیار مؤثر بو . بنا بر ایین بیر عیالوه از 

 . واص،  رمیان عامد مر م نیز محبوبیت  اصی  اشت
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مولوی محند علی  ان زاهد، شاذر   یگر مولوی صیاحا و رئییس بانیک کیرن 

احا میی  ر زمان حاکنیت امار  اسالمی نیز  ر مور   اصیت های  رسی مولوی ص

ذوید : مولوی صاحا مدر  مو ق بو ، هیچگاه احسا  منی شد کد مولوی صیاحا 

ک ابی را  ر  بگوید و بر او سنگین متام شده باشد. او شیاذر ان  یو  را بیر عیالوه از 

تربید  ینی، پرورش ا القی و سیاسی نیز می منو . طلبیا را از نزاکیت هیای زمیان آذیاه 

ی  ر  و تدریس از اوضاع و جریانا  کشیور بیا  یرب می سا ت،  و  را نیز  ر پهلو 

 .نگد می  اشت

بد ذف د او : مولوی صیاحا چنیان حیری   ر  و تیدریس بیو  کید  ر پهلیوی 

منصا  ول ی، هنواره آرزو  اشت کد ا یا ه علنیی نییز  اشی د باشید. او هنیواره چنید 

 .ک اب  ر  می ذفت

  : به حیث مسئول طلبای پروان و کاپیسا

ها  بر ضید شیوروی و کنونیسیت هیا، طلبیای ا غیانی کید  ر میدار   ر زمان ج

پاکس ان  ر  می  واندند اتحا ید های جداذاند  ر سطح هر والیت بد نام تنای  اهیل 

سنت و الجامعت سا  د بو ند، تیا هنیدیگر را بشناسیند، از  ر  و غی  هنیدیگر آذیاه 

تفرقد و چنید پیارچگی میدهبی  باشند و نیز بد   ند های نو پیدای مدهبی ذر  ار و  چار

نشوند. طلبای هر والیت از  و  شورای مس قلی  اش ند کید هنید امیور طلبیای والییت 

 و  را بررسی می کر ، لیست و کوائ  طلبا را با  و   اشت و  ر پایان سیال تعلینیی 

 .نشست های  ر کنی های مهاجرین برذزار می کر ند

بنیا ذیداران اتحا یید اهیل سینت و مولوی صاحا  ر سیطح کاپیسیا و پیروان از 

الجامعت بو . زمانیکد اتحا ید تشکیل شد مولوی صاحا بد حیی معاون آن ان خیاب 

شد و  ر سال بعدی بد ارصار و  واست ر قا بد حییی مسیئول عنیومی شصیدرم تعییین 

شد و تا آغاز تحریک اسالمی طالبان بد آن مقام باقی ماند. بیا آغیاز تحرییک اسیالمی 

اتحا ید های متام والیا  منحل و علام و طلبای کشور  ر ص  طالبیان مینا  طالبان، 
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و منسج  شدند. مولوی صاحا نیز با متام ر قای  یو  بید طالبیان پیوسیت و تیا پاییان 

 . زندذی شامل این کاروان بو 

 : خدمات در تحریک اسالمی طالبان 

 ر  -رحنید اللید  - هرذاه طالبان بد رسکر ذی امیراملؤمنین مال محند عنر مجاهید

قندهار، جنوب کشور بر ضد رش و  سا  قیام منو ند، مولوی عبدالها ی آ نیدزا ه نییز 

بد حیی عا  جید و شخصیت با نفوذ سیاسی و اج امعی از تحرییک اسیالمی طالبیان 

اعالن حامیت نو .. جلسا  بزرذی را  ر مناطق جنوبی ایالت  ییرب پخ ونخیوا برذیزار 

ور  تحریک را بیان می منو  و مر م را بد یکجا شیدن بیا طالبیان منو ه، اهنیت و رض 

توصید می کر . سپس با علام و طلبای پروان و کاپیسا از راه  وست بد لوذر و ازان جیا 

بد قندهار سفر کر . او پس از برذشت از قندهار، بار  وم با  و صد تین طالبیان پیروان و 

ن جا بد  و اول کارتد سید ر یت و بیا شیهید کاپیسا از راه  وست بد چهار آسیاب و ازا

یکجیا شید. طالبیان  ر  -رحنهام اللید  –مال بورجان آ ند و شهید مال یار محند آ ند 

ن یجد  ریا و نیرن  مسعو  از کارتد سد مجبور بد عقا نشینی شدند و شامری زیا ی 

مل ز نییان شان شهید، ز نی و اسیر شدند. تعدا  زیا ی طلبای پروان و کاپیسا نیز شا

و اسیران بو ند، بعضی ز نی ها بدست  شنن اسیر شدند و سیپس  ر تبا لید عنیومی 

 .هرا  رها شدند

علامی جید کشور بیا مرحیوم میال محنید عنیر مجاهید بید  ۱۵۰۰هنچنان هرذاه 

حیی امیراملؤمنین  ر قندهار بیعت کر ند، مولیوی صیاحا نییز بیا شیامری از علیامی 

 .جلسد بیعت حضور  اش ند عنده پروان و کاپیسا  ران

مرحوم مولوی صاحا  ر جریان   ح والیا  رشقی کشیور بید رسکر ذیی قیاری 

صاحا احسان اللد بریال  دما  زییا ی انجیام  ا  و  ر  ل  رمانیدهان جهیا ی جیا 

ذر ت. زمانیکد والیت کرن   ح شد امیراملؤمنین میال محنید عنیر مجاهید بید پیشینها  

امیور کیرن را بید طالبیان  –رحنهی  اللید  –مال محند ربیانی شهید مال بورجان و مرحوم 
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 ورشیدی مولیوی عبیدالها ی صیاحا  ۱۳۷۵میزان  ۴پروان و کاپیسا سپر  و بد تاریخ 

بد حیی والی کرن و قاری احسان اللد بریال بد حیی قومنیدان امنیید ایین والییت تعییین 

ی والییت ننگرهیار میی شدند. زمانیکد شهید مال بورجان آ ند پس از   ح کرن بید سیو 

ر ت بد مولوی صاحا وریفید  ا  کید مسیئولین متیام ارذیان هیای ملکیی و نایامی را 

معر ی بکند. مولوی صاحا  ر مد  کوتاه بید شینول ریاسیت هیای والییت، ا ارا  

ولسوالی ها را  عال منو . بیازار شیهر و امیور شیهر اری، مکاتیا، لیسید هیا و  ۱۸متاما 

ور ترانسپور  را تنای  و طرز العنل جنعیآوری عوائید  ول یی مدار  را  عال منو . ام

را نا د کر ، از رسقت جنگال  جلیوذیری و ان قیال چیوب از راه هیای غییر قیانونی بید 

 .پاکس ان را مننوع کر 

 : دستآوردهای سیاسی و جهادی در کنر

کنرتول والیت کرن و حکوم داری  ر آنجا آزمیون بزرذیی بیرای امیار  اسیالمی 

زیرا موقعیت این والیت بسیار  طرناک، پر از کیوه هیای بلنید و جنگیل هیای بیی بو . 

رسوپا است.  وشبخ اند،  داوند م عال برای مولوی صاحا توانایی  یوق العیا ه حیل 

مشکال ، رهربی امور حکوم یداری و ا هیام و تفهیی  را  ا ه بیو ، او  ر مید  کوتیاه 

زی و رشقیم را زیر چرت امیار  اسیالمی ولسوالی های کرن و نورس ان شمرک ۱۸توانست 

آور ه، سلطد  و  را تا ا یر نگد  ار . ترصف بعضی ولسوالی هیا از راه جنی  منکین 

نبو ، اما او هند ولسوالی ها را بدون جن ، تنهیا بیا حکنیت عنلیی، ذف گیو و قناعیت 

 ا ن مر م   ح منو  و حاکنیت امار  اسالمی را مس حک  سا ت. ح ی سلطد امار  

سالمی از طریق نورس ان مرکزی تا پنجشیر و از طریق نورس ان رشقی تا حیدو  والییت ا

 .بد شان ذسرتش یا ت

الحاب مولوی امیر  ان م قیی، وزییر اطالعیا  و کل یور و سیپس وزییر معیارف 

 وران حاکنیت امار  اسالمی، می ذوید : مولوی صاحا عبدالها ی مسئول مو یق و 

 لیل برای این واقعیت کفایت می کند. یکی، تیا زمیان  کامیاب  ر صحند عنل بو . سد
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و ا  حیثیت رهربی  یو  را  رمییان مجاهیدین و طالبیان پیروان و کاپیسیا چنیان نگید 

 اشت کد اذر مسئولیت رسنی ه  نداشت،  ر این بست سال هند او را بد حییی کیالن 

 . و  می شنا  ند

حیدی کیرن را  ر  وم، مولوی صاحا مید  پینج سیال والییت کوهسی انی و رس 

حالیکد از لحاع ناامی اهنیت زییا ی  اشیت  ر زمیان حاکنییت امیار  اسیالمی بید 

 وبی رهربی کر . او مر م این والیت را ذر ه  آور  و والیت را  ر حالی از حنیال  

مخالفین نگد  اشت کد آن ها  ر مناطق کوهس انی حضور  عال  اش ند و قومندان های 

و  یگر سو اکامل می شدند. اما  شنن بر اثر رهربی مدبرانید مشهور مخالفان از یکسو 

مولوی صاحا ن وانسیت بید اغیراض شیوم  یو  برسید و مشیکل جیدی بیرای امیار  

اسالمی  ر منطقد ایجا  بکند. مولوی صاحا اع ام  مر م منطقد را بدسیت آور ه بیو  

 .و مر م آما ه   اع از امار  اسالمی بو ند

این بو  کد بد  یدن بزرذیان امیار  اسیالمی زییا   اصیت  یگر مولوی صاحا 

منی ر ت و ند  و منایی را  وست  اشت، اما عالیقدر امیراملیؤمنین بیر او چنیان بیاور 

 اشت کد شاید ک  بار حرف او پدیر  د نشیده باشید، ایین اعی ام  کامیل زعیی  امیار  

 .اسالمی بر آ ندزا ه صاحا بو 

کیرن مشیغول جنی  نگید  ار ، تیا از راه  مسعو  بارها کوشیش کیر  طالبیان را  ر

بد شان با مشکلی مواجد نشو . او  ر ذیام اول،  رمانیدهان پیشیین و رانیده شیده رشق 

کشور شحرض  علی، حاجی قدیر، کشنیر ان و.......م را با پول و امکانیا   یراوان بید 

زریین و کرن روان کر ، تا مر م را بد زور پول  ر برابیر مجاهیدین قیرار بدهنید. حیاجی 

حاجی رو  اللد نیز از راه پاکس ان تالش کر ند جن  را  ر برابیر طالبیان آغیاز بکننید، 

ملک زرین چند بار برای ذیر نت ولسیوالی اسیامر کوشیش کیر  امیا هربیار ناکیام شید. 

هنچنان کشنیر  ان برای ذر نت ولسوالی شیگل تالش کیر  امیا مو یق نشید. هنچنیان 

ره بارها کوشش کر ند بعضی ولسوالی ها را بگیرنید، امیا بعضی قومندان ها از راه پیچ  
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پیت  ی ن وانس ند. زیرا مولوی صاحا بیا اقیوام مخ لی  روابیو نز یکیی  اشیت و بید 

 .هنکاری مر م  ر برابر مخالفین  ست باال  اشت

هرذاه این قومندان ها ناکام شدند، مسعو  متام شان را برکنار و سیاف را بد حییی 

ؤر  سیا  د از پنجشییر بید کیرن و نورسی ان روان کیر . سییاف متیام مسئول عنومی م

توانایی  و  را بد  رب  ا  تا نیروهای م الشی مخالفین را م حد سا  د، محاذ قیوی بیر 

ضد امار  اسالمی  ر کرن بساز . قرار شنیده ها، سیاف بد مر م کرن می ذفیت : نیاکیان 

پغامن ر  ند، من اصال کرنی هس  . با مین من از مزار  ره ولسوالی نورذل این والیت بد 

ایس ا  شوید و نن  بکنید. اما کسی بد  ریا  او ذوش ندا . باال ره سیاف نیز ناکیام بید 

پنجشیر برذشت و این آرمان مسعو  کد با ذسرتش جن   ر کرن بیرای امیار  اسیالمی 

 .مشکلی ایجا  بکند، برآور ه نشد

مع نید مولیوی صیاحا میی ذویید : راز مولوی محند علی  ان، ر ییق راز ار و 

مو قیت مولوی صاحا این بو  کد بسیار مهربان و  لسوز بو .  داوند م عیال حوصیلد 

بزرذی  ا ه بو ، تا ناوقت شا بیدار می بو ، تا مبا ا کسی کاری  اشی د باشید، بیایید و 

رائض میر م من  وابیده باش  و او نا امید برذر  . او پس از پایان اوقا  رسنی نیز بر ع

احکام می نوشت و هیچ عارضی را بد  لیل اینکید رسینیا  پاییان ر  ید اسیت، جیواب 

 .منفی منی  ا 

او می ا زاید : مزاب مولوی صاحا از تعصا و کیند پاک بو ، ا  ال ا  میدهبی 

 ر والیت کرن نسبت بد م باقی والییا  بیشیرت بیو . مولیوی صیاحا بیر مسیلک  یو  

بد علامی مسالک  یگر نیز احیرتام قائیل بیو . بیا آن هیا روابیو محک  ایس ا ه بو ، اما 

 .حسند و ر ت و آمد بی تکلفاند  اشت و تا ا یر کسی  رین مور  شکایت نکر 

یکبار یک قومندان مخالفین از باجور برای جن   ر برابر طالبان بد کرن می آمید 

انید کید ر ییق  ر یک  اند پنهیان شیده بیو . صیاحا  « مروری»و  ر ولسوالی مرزی 

صنینی او بو  برایش مشوره  ا  کد پیش از جن  اذر یکبار بیا والیی صیاحا طالبیان 



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

419 

ببینید  وب می شو . او ذفت : چطور با او ببین  ؟ میزبان ذفت : من ضامن هسی  ، بییا 

هنین اکنون تو را نز  والی صاحا می برم. قومندان بیا آن شیخ  نیز  والیی صیاحا 

مولوی صاحا را شنید و ا الق نیکیوی او را مشیاهده کیر ، آمد، هرذاه او حرف های 

از هامن جا برای جن   ر برابر مخالفین حرکت کر  و تا ا یر با امار  اسیالمی مانید. 

ح ی هرذاه امریکایی ها بر ا غانس ان یورش آور نید و امیار  اسیالمی از کیرن و  یگیر 

ا از امیار  اسیالمی جیدا بخشهای کشور مجبور بد عقا نشینی شد، باز ه  راه  یو  ر 

 .نکر 

 : نمونه ای از استقامت و جرات در اثنای مشکالت 

یکبار مخالفین  ر شا عید بر ولسوالی ننگالم والییت کیرن حنلید کر نید. بیشیرت 

طالبان بد ر ص ی های عید بد  اند های شان ر  د بو نید. شیامری انیدک طالبیان بیاقی 

د و ح ی بد سیوی والییت هی  پیتیوی کر نید. مانده بو ند. مخالفین ولسوالی را ذر  ن

مولوی علی  ان زاهد می ذوید : مولوی صاحا  و شا  واب نکر  و متام شیا بید 

پوس د های مخ ل  می ر ت و طالبان را روحید می  ا .  ران اثنیا ح یی محیا این هی  

نداشت، زیرا محا این  و  را بید  یو اول جنی  روان کیر ه بیو . تنهیا مین، مولیوی 

الل شمعین وزار  امور  ا لدم و اینجیرن ذل آغیا شبیرا ر مولیوی صیاحا نجییا نورج

اللدم با او هنراه بو ی ، پوس د های   اعی والیت را معاینید میی کیر ی  و مجاهیدین را 

بیدار نگد می  اش ی . من  ر روز  وم تا ساعت  وی شیا تیاب آور م، امیا  یگیر بیی 

م شا بیدار بو ند و نز  مجاهدین می ر  نید. حوصلد شدم و  واب ر   . اما آن ها متا

 ر ای آنروز طالبان مخالفین را  وباره از حدو  والیت بیرون راندند و ولسیوالی نینگالم 

 .را ه  ترصف کر ند

 :  جذبه اطاعت

مولوی صاحا از رشیعت آذاهی کامل  اشت، هنیواره میی کوشیید بید احکیام 

زام بر احکیام رشعیی توصیید میی نیو .  ر رشیعت عنل بکند و ر قای  و  را نیز بد ال 
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مور   و  می ذفت : این جا بد ارا ه مقد   دمت و اعالی کلن  اللد آمده ام،  یگیر 

ارا ه ای ندارم و ند ه  کرسی والیت برای من اهنی ی  ار . اذر امیراملؤمنین از کرسیی 

ی والییت والیت عزل می کند و وریفد کوچکی می  هد، بی تر   می پدیرم. زیرا کرس

مه  نیست بلکد حاکنیت رشعی امار  و  دمت  ر امار  مه  اسیت، اعی  از اینکید 

 .وریفد بزرگ باشد یا  ور 

 :  وفات

مرحوم مولوی عبدالها ی آ ندزا ه  ر اوا ر عنر بد میرض شیکر و  شیار  یون 

ذر  ار شده بو  و وضعیت صحی اش  وب نبیو ، امیا از بییامری  یو  شیکایت منیی 

س تر بینایی چش  اش ضعی  شد و  یگر اعضای بیدنش نییز بید تیدریج کر . مدتی پ

م اثر شد. وضع صحی و بینایی اش پیش از و ا  کنی  وب شده بو . اما چون وقیت 

مییال ی پیس از  ۲۰۱۴اک وبر  ۳۰مقرره مرگ تغییر ناپدیر است، باال ره روز چهارشنبد 

ه از اوال  صییدها تیین منییاز ارشاق از جهییان  ییانی بییرای هنیییش چشیی  بسییت. بییر عییالو 

شاذر ان و ر قا را کد بیشرت شان علام، مدرسین و مجاهدین اند بد حییی صیدقد جاریید 

 ر  نیا ذداشت. تعدا  زیا ی از مر م و مسئولین و مجاهدین امار  اسالمی  ر جنیازه 

او رشکییت کر نیید و سییپس پیکییر  ییاکی اش  ر قربسیی ان مهییاجرین  ر غییالم بانییدی، 

  ه شد، انا للد وانا الید راجعون.کوها  بد  اک سپر 
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گاهی هب زندگی شهید   - اهللرحمه  –مولوی میر احمد گل اهشمی ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده :  بیر احند مجاهد  

 

شهید مولوی میر احند ذل هاشنی آن سپر پیوال ین اسیالم، جهیا  و رسزمیین بیا 

ی  ر ذهن ندارم کد زندذی پر ا  خیار، شهامت ا غانس ان بو  کد بنده جنال  و وا ه ها

  دما   راوان  ینی و جها ی و قربانی های  ر شان او را کام حقد متثیل منای .

زیرا اذر ک اب زندذی،  وران تعل ، جها ،  هی  و تیدبیر و بیاال ره شیها   او را 

مطالعد بکنی ، برگ برگ آن بیان ذر و ا،  یانیت، اطاعیت، م انیت و تشیخ  اسیالمی 

ت. اینجا چند برگ زندذی و کارنامد های او را  دمت  وانندذان ذرامی قیرار میی اوس

  هی .

 شناخت اجمالی :

شهید مولوی میر احند ذل هاشنی  رزند مرحوم میر عبداللد، نسالً سیید  ر سیال 

 ورشیدی  ر روس ای پا  واب شاند  ر مربوطا  مرکز والیت لیوذر چشی  بید  ۱۳۵۲

امی و نیاکان او شخصیت های روحانی بو ند و  رمیان عیوام جهان  انی ذشو . پدر ذر 

 .و  واص جایگاه  اصی  اش ند

 :  درس و تعلم

 وره آموزشی شهید میر صاحا بد  اکساری، ا ب و الفت ذدشت،  ر حالیکید 

شاذر  من از و زیرک بو  و ک اب های را کد نز  اس ا ان  وانده بو ، بالفعل  ر  میی 

 ذفت.
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 ر سوانح و  اطرا   و  نوش د است کد  رسیهای اب یدایی را شهید میر صاحا 

نز  بیرا ر بیزرگ  یو  و سیپس ک یا م یداول  ینیی را  ر میدار  مخ لی  پاکسی ان 

 . وانده و  س ار  ضیلت را  ر  ارالعلوم حقانید، اکوره   ک بد رس منو 

 این مجاهد نامدار راه  دا عضو  انوا ه بزرگ روحانی بیو ، امیا شیاید هیچگیاه

من سیید، هاشینی ییا صیاحا مرتبیت »کسی از او نشنیده و یا احسا  نکر ه است کد 

 « .بلند علنی و روحانی هس  ، یعنی مرا احرتام بکنید

 س ان هر اس ا  را می بوسید، اس ا ان می ذف ند، تو سید هس ی،  ست ما را بوسد 

اییان زنیدذی بید نکن، اما این رشا ت و کامل هاشنی صاحا بو  کد  داوند م عال تا پ

 .این ا ب و عقید  سیراب نگد  اشت

شیخ القرآن و الحدیی مولوی محند اسامعیل رحامنی، یکنت از اسی ا ان مشیفق 

شهید هاشنی صاحا می ذوید کد مولوی میر احند هاشنی کد بیشرت ک اب هیا را نیز  

وقت  یو  را او  وانده است، بر عالوه از اینکد بسیار ذهین بو ، بسیار مطالعد می کر ، 

هیچگاه ضایع منی کر ، با ک اب، مدرسد و اس ا ان  و  بسیار الفت و محبت  اشت و 

 .بد هر کدام شان ارب می ذداشت

ذاهی ر قایش می ذف ند کد میر صاحا ! سید هس ید، یک تعوید بدهید و ییا رس 

 ضیل  ما را بخوانید. تبس  کنان می ذفت، هنید چییز را ییا   ارم، اجیازه هی   ارم و بید

پرور ذار اثر ه   ار ، اما  رین میدان مر مان زیا ی اند، آن ها کا ی هس ند، زیرا ایین 

کار ریاضت زیا ی می  واهد و  واهشا  را می ا زاید، مثال امییدوار میی باشیی کید 

 !!  مر م احرتام بکنند و  ست های تو را ببوسند، من ازین کار رشم  ارم

 :  زندگی جهادی و سیاسی میر صاحب

شهید میر صاحا از زمان  رسخوانی، با جها  و مبارزه نیز عالقد زییا ی  اشیت. 

ر ص ی های سد ماهی ساالند را با ر قای  و   ر سنگرهای جهیا  بیر ضید شیوروی و 

کنونیست ها سپری می منو . عضو مه  تنای  والی ی اهیل سینت و الجامعیت بیو  و 
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و جلیوذیری از منکیرا  تیالش هیای بر بنیا  آن، برای اصیال  و وحید  مسیلامن هیا 

 جدی می منو .

میال ی، هرذاه تحریک اسیالمی طالبیان بید رسکر ذیی عیالی قیدر  ۱۹۹۴ ر سال 

امیراملؤمنین مرحوم مال محند عنر مجاهد برای نجا  کشور عزیز و قیام ناام اسالمی 

 . ر کشور آغاز شد. میر صاحا بد حیی مجاهد مخل  شامل کاروان طالبان شد

ی ندیر احند آ ندزا ه، از ر قای صنینی شهید میر صاحا  ر مور  شیا مولو 

و روزهای آغیازین تحرییک طالبیان و صینینیت مییر صیاحا میی ذویید : غالبیاً روز 

پنجشنبد و اولین شا و روزهای آغاز تحریک بو ، میر صاحا عرص روز بد مدرسد میا 

رو  پشیاورم  ر  میی آمد. آن زمان  ر مدرسد ضیاء االسالم ششییر ا  ذیری، ورسیک 

  واندی .

بد مجر  اینکد  ر مدرسد  ا ل شد، برای من ذفت کد طلبیای پیشیگام مدرسید را 

 ر مسجد طلا بکن،  رب بسیار مهی  و جالیا آور ه ام،  یو ش مشیغول وضیو شید، 

 .هرذاه طالبان  ر مسجد ذر ه  آمدند، میر صاحا سد حرف مه  بد آن ها  اشت

و  ربنگیاران را اهنییت ندهیید، رسیاند هیای امیروزی  اول : تبرصه های رساند ها

حیثیت بلندذوی جهان غرب را  ارند، بد حرف من ذیوش بدهیید، بید یقیین میی ذیوی  

حرک ی کد از قندهار آغاز شده، حرکت طالبان واقعی است. ما کامال تحقیق کر ه ایی ، 

هنید، آن ها شاذر ان میدار   ینیی هسی ند، کشیور را از چنید پیارچگی نجیا  میی  

وضعیت ا غانس ان بسیار  راب است، کشور از  سیت جنگهیای  ا لیی وییران شیده، 

رشایع و احکام اسالمی پامال شده و جان و مال مر م  ر  طر است، الزم است کد هیر 

 .چد عاجل کنر هنت را بس د بد جها  بروی 

 وم : طلبای هر والیت برای  و  یک مسیئول نایامی مقیرر بکننید و از  یر ا بید 

 .رسکر ذی آن مسئول بد سوی ا غانس ان حرکت بکنند
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سوم : ر قای کد پول راه ندارند اندکی ان اار بکشند، از اهل  یر بد نام جها  پیول 

 .بگیرند و بروند

این قهرمان راه جها ، با  ه ها تن ر قای  داکار  و  بید جبهیا  مخ لی  و  یو 

ت. بیشرت  ر نگد  اری  و های مقدم جن  می ر ت و  ر رویارویی ها سه  می ذر 

 .های مه  جن  کد  شنن تدبیر زیا ی برای آن ذر  د بو ، نقش کلیدی می  اشت

بطور منوند، جن  تاریخی   ح کابل را بد یا  می آوری  کد بید رسکر ذیی شیهید 

با تصفید بعضی مناطق پک یکا آغاز و تا   ح والیا  رشقیی و  -رحند اللد  –مال بورجان 

د کابل  وام کر . میر صاحا  ران هند   وحا  زحام  زیا ی را م قبیل باال ره تصفی

شد و  اس ان های شگف آور  الوری را ثبت تاریخ منو ،  ر روز شها   مال بورجیان، 

 .میر صاحا نیز  ر جریان  رذیری شدید با  شنن بد شد  ز نی شد

، پیل هنچنان میر صاحا  ر  و های مقدم بنگی شتخارم،  ولیت شیاه شلغیامنم

قندهاری شلوذرم، ولسوالی های تگاب، نجراب و الد سای شکاپیسام ، ذلیدره، شیکر ره، 

چاریکار، پل م ک و  و راهی بگرام ششاملیم ، حاجی ذک شبامیانم و مناطق مخ ل  

ننگرهار و کرن بد حیی یک  رمانده توانیای امیار  اسیالمی حضیور  اشیت و حامسید 

 .ریخ سا تهای زیا ی جها ی را یا ذار های تا

 :  زمان تهاجم امریکایی ها

شهید مولوی میر احند ذل هاشنی  ر یک مصاحبد، آغاز و چگیونگی جهیا  و 

هرذیاه امیار  اسیالمی  ر »مبارزه  و   ر برابر تهاج  صلیبی ها را چنین بییان منیو  : 

 ورشیدی  ر ن یجید تهیاج  صیلیبی هیا از شیهرها بید منیاطق  ور ا  یا ه و  ۱۳۸۰سال 

کشور عقا نشینی کر ، ر قا پراذنده شدند، تا اینکد ر قیا  وبیاره آهسی د آهسی د  قبایلی

منا  می شدند و رابطد ها اس وار می شد چند ماه ذدشت. پس از وقفد کوتاه  وباره بد 

جها  عنلی آغاز کر ی ، وضعیت بسییار پیچییده و حسیا  بیو ، امیا بید هنیت ر قیا و 
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ان  ر هنید سیاحا  لیوذر بید تیدریج آغیاز هنکاری مر م سلسلد حنال  بر اشیغالگر 

 .ذر ید

مجاهدین  ر رشایطی حنال   و  را بر  شنن مکار  ر لیوذر آغیاز کر نید کید 

رساند های شیطانی بد ذوند پیه  تبلیغا  می کر ند کد هیچ سالحی  ر برابیر وسیایو و 

نییز تانک های امریکایی کار منی کند، بلکد  و  بخو   نثی می ذر  . ایین تبلیغیا  

بد شد  جریان  اشت کد هیر کسیی بید پایگیاه هیای امریکیایی نز ییک شیو  و ارا ۀ 

امریکییایی کیید  ۵۲حنلیید بکنیید،  شیینن او را از چنیید کیلییومرتی مییی بینیید و طیییاره بییی

کوچک ترین چیزها را  ر روی زمین تشخی  می  هد، او را هدف قرار می  هد. امیا 

 «.رای ما  روغ ثابت شدباور بکنید کد هر کدام این تبلیغا   شنن ب

مولوی محند قاسی  صینی ، یکینت مجاهید مشیهور والییت لیوذر کید اکنیون  ر 

 ۱۳۸۰تشکیال  امار  اسالمی مسئول جها ی والیت غزنی است می ذوید :  ر سیال 

 ورشیدی، شش ماه از تهاج  صلیبی ها ذدش د بو . میر صاحا  ر لیوذر بید  انید میا 

او بیو . مییر صیاحا ذفیت بایید جهیا   ر برابیر  آمد، احندی صاحا شچر یم نیز با

صلیبی های اشغالگر را آغاز بکنی ، ذف   : کنی ان اار بکنی ، تا وضعیت روشن ذیر  . 

اما میر صاحا ذفت کد ان اار ازین پس ذناه است، جها   رض عین است و باید نای  

ا و شیهید جها ی را بد حد توان عیار بسازی . هامن بو  کد بد هنکاری احندی صاح

مولوی محند صاحا شچر یم یک میل راکت و  و کالشنکوف پیدا کر ی . بیار اول 

ساعت یک شا  ر رسک عنومی ولسوالی چرخ بد کنین نشس ی ، هرذیاه میوتر ذزمید 

 شنن آمد میر صاحا بیا صیدای تکبییر راکیت  ییر کیر  و میوتر اشیغالگران را نیابو  

مربوطا  پل عل ، مرکز والیت لوذر نیز سا ت. پس ازان  ر ولسوالی برکی برک و  ر 

عنلیا  های انفجاری و حنال  هاوان انجام  ا ی . هامن بو  کد بد تالشیهای  لیرانید 

 .میر صاحا  عالیت های جها ی  ر والیت لوذر آغاز شد
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میر صاحا  ر ییک مصیاحبد  ر میور  بعضیی عنلییا  هیای اب یدایی  ر برابیر 

 ورشیدی، نخس ین بار یک انفجار قیوی میاین  ۱۳۸۱صلیبی ها می ذوید :  ر ماه ثور 

بر قطار  ارجی ها  ر منطقد تنگی واغجان والیت لوذر انجیام  ا یی ،  ر ن یجید چنید 

عرا ه موتر  شنن از بین ر ت و چندین نفر اشغالگران کش د و ز نی شدند. آن مبیا 

  د بیو م. سیا« کیارتلس»را  و  مجاهدین سا  د بو ند و رینو  آن را من از تلفیون 

آنجا بد ر قا ذف   :  یدید  روغ شا دار امریکا را، چطور طعند ماین و رینو  طالا 

شدند و هند تدابیر شان بی  ایده ماند. هنچنان یکبار  یگر با چند تین ر قیا  ر  شیت 

پا  واب شیاند و آبچکیان بیرای نصیا و شیار  میزاییل بید نز یکیی کنپیاین بیزرگ 

ک شا بو ، ما مرصوف کیار  یو  بیو ی  کید هلیکیوپرت امریکایی ها ر  ی ، ساعت ی

امریکایی باالی رس میا ذدشیت و  ر اطیراف کنپیاین چیرخ ز ، شیهید  یان محنید و 

شهید طالا ذفت کد میر صاحا ! هلیکوپرت ما را  ید و  وباره بد طیرف میا میی آیید، 

، ذف   هلیکوپرت اطراف کنپاین چرخ می زنید و ذزمید میی کنید، شیام پریشیان نشیوید

آنچنان شد، هلیکوپرت چند بار اطراف کنپاین چرخ ز  و سپس بد طیرف ذر ییز ر یت، 

 .ما چند میزایل بد طرف کنپاین شار  کر ی  و  شنن را با تلفا  مواجد سا  ی 

میر صاحا می ذوید : هنزمان بید ر قیا ذفی   ؛ بید  ضیل پرور ذیار  روغ  یگیر 

نید میرتی کنپیاین میا را تشیخی  امریکایی ها برای میا ثابیت شید و  ییدی  کید  ر چ

 ن وانس ند.

میر صاحا نوش د است : سپس ما مجاهدین با ذدشیت هیر روز مطیئنن تیر میی 

 .شدی  و مورال ما بلند می شد

 :  مسئولیت ها

شهید میر صاحا بر عیالوه ازینکید  رمانیده نامیدار طالبیان و مجاهیدین والییت 

نداشت کد  ر صیفوف امیار  لوذر بو  و صدها تن مجاهدین رس بک   اشت، باکی 

اسالمی برای او ورائ  بلند  ا ه می شو  و یا پایین. جدبد اطاعیت و  یدمت هنیواره 
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 ر رگ هییای او مییوب مییی ز . هرذییاه تحریییک اسییالمی طالبییان بیید لییوی پک یییا رسییید، 

ولسوالی سید کرم منطقد نا امن بو  و ح ی ذر یز، مرکیز پک ییا را بیا تهدییدهای امنی یی 

ا ت. میر صاحا با ر قایش بد آنجا روان کیر ه شید و بزرذیان بید هیدف مواجد می س

اینکد میر صاحا ر قای زیا ی  ار  و  و ش نییز تجربید و نییروی نایامی  ار ، او را 

بد حیی قومندان امنید ولسوالی سید کرم مقرر کر ند. کسی برایش ذفت کید  ه هیا تین 

 اری، پس چطور قومنیدانی امنیید  مجاهدین و ر قای ورزیده  اری، نام و نشان زیا ی

ولسوالی سیدکرم را می پدیری، باید والیت پک یا را بیرای تیو میی  ا نید. مییر صیاحا 

ذفت : چیزی را کد بزرذان الزم ببینند، شاید هنیین قیدر توانیایی  ر مین  ییده باشیند، 

 یگر اینکد تحریک  اند  و  ماست و این هند منصا ها اع  از اینکد بیزرگ اسیت 

 .کوچک، از  و  ماستیا 

هنچنییان  ر  وران حاکنیییت امییار  اسییالمی زمانیکیید شییهید قهرمییان مولییوی 

 وشحال ملن  والی کاپیسا و شهید مولوی محند رشیی  سیعید معیاون او بیو ، مییر 

صاحا بر عالوه از  عالیت های ناامی وریفد مس و یت والیت را نیز پیش می بر . میر 

مسئول چند صد تن ر قا  ر قطعد من اره ننگرهیار و  صاحا بد حیی معاون  رقد غزنی،

 .ولسوال چپرهار نیز با کامل صداقت  دما  زیا ی انجام  ا 

سیال بید حییی والیی لیوذر  ۵پس از تهاج  صلیبی ها، شهید میر صیاحا مید  

وریفد جها ی را بد پیش بر  و  عالیت های جها ی را با زیرکی و توانایی زییا ی  ران 

ر .  ر پهلوی مسئولیت والی یی، عضیو کنیسییون عنیومی نایامی نییز والیت رهربی ک

بو . برای مدتی مسئول عنومی کنیسیون امور مؤسسیا  و رشکیت هیا نییز مانید. پیس 

ازان  و بار بد حیی والی والیت ننگرهار وریفد اجرا منو . میر صاحا  ر اثنای کد بار 

ال را  ر زنیدان سیپری کیر . اول مسئول جها ی ننگرهار بو  ذر  ار شد و مد  چند س

پس از رهایی بار  وم والی ننگرهار مقرر شد و  ر جریان پیشرب  این وریفد بد شیها   

 .رسید
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 :  واقعه جالب دالوری میر صاحب

مولوی محند قاس  کید ر ییق  وران  رسیخوانی و جهیا  مییر صیاحا بیو ، میی 

مرحیوم محنید نعیی   ذوید :  ر زمان تعل ، من و میر صاحا یکجا نز  شییخ الحیدیی

آ ندزا ه  ر مدرسد ضییاء املیدار  شبیور ، پشیاورم  ر  میی  وانیدی .  ر پهلیوی 

مدرسد یک میدان هنوار بو ، یک م نفد قومی والیت ننگرهار نیز  ران منطقد زنیدذی 

می کر ، او  ر شا عروسی پرسی  یو  رقاصید هیا و سیازنده هیا را آور ه بیو ، طلبیا از 

ی کر ند، اما صیدای سیاز و رسو  چنیان بلنید بیو  کید منیی طرف شا ک اب مطالعد م

 .توانس ی  ک اب مطالعد بکنی 

هرذاه میر صاحا آمد، من و  یگر طلبا برایش ذف ی  کید ایین نهاییت ضیع  میا 

 واهد بو  کد  ر پهلوی ما محفل ساز و رسو  جریان  اش د باشد و ما چیزی ه  ذف ید 

 .زین جا برانی ن وانی ، بیایئد این مر م بدکار را ا

من ذف   این کار چطور امکان  ار ، چون آن ها امنیت مجلس  و  را ذر  د انید 

و  س ان ما  الی است. میر صاحا ذفت :  شت های پخ ید  ر مدرسید اسیت، آن را 

 .می ذیری  و حنلد می کنی 

میر صاحا طلبای زیا ی را جنع کر  و ساعت یک شا بر آن محفیل رقی  و 

آن را ا یرا  مسیلح ذر  ید بو نید ییورش بیر . مییر صیاحا بید نرصی  رسو  کد امنیت 

پرور ذار  ران کار مخلصاند  و  مو ق شد و آن مجلس ناروا تار و مار شید و عیامالن 

 .آن از منطقد  رار کر ند

 :  تحمل و استقامت میر صاحب

میر صاحا تنها  ر اوضاع عا ی  ارای حوصلد بلند، تیدبیر و تحنیل نبیو  بلکید 

ر ذوند اوضاع مشکل از حوصیلد، صیرب و اسی قامت کیار میی ذر یت و موقی  او  ر ه

م زتزل و م غیر منی شد. هنواره حرف هیای میورال بخیش میی ز  و حر هیای تیر  و 

 .وه  را هیچگاه بد زبان منی آور 
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شا و روزهای اول تهاج  امریکایی ها بو ، یعنی سد یا چهیار میاه ذدشی د بیو . 

از هندیگر بی  رب بو ند. تبلیغا   شنن نیز بید اوب رسییده بیو . بیشرت ر قا پراذنده و 

من شنویسندهم ه   ر  اند  و   اموش نشس د بو م و بسیار بیرون منیی برآمیدم، بیاور 

بکنید یک ذوند تکلی  روانی پیدا کر ه بو م کد چد  واهد شد. عرِصی یکیروز یکینت 

ام اینجیا میی آیید، میا  ر مجاهد بد  اند ما آمد و ذفت میر صیاحا آمیده اسیت و شی

ان اار این بو ی  کد میر صاحا از کدام راه میی آیید، مبیا ا کسیی ببینید، شیا هرذیاه 

تاریک شد میر صاحا بر تپد ای کد رو بد روی  اند ما بو  بلند شد و پییا ه طیرف میا 

می آمد. با  یدن او از یکسو از  وشیحالی  ر جامید  یو  جیا منیی شیدم و از سیوی 

اش   کد تعقیا نشده باشد، زیرا هلیکوپرتهای امریکایی بد ذونید پییه   یگر تشویش  

چرخ می ز ند. من برایش ذف   :  ر یک کیلومرتی عقا تپید، کنپیاین امریکیایی هیا 

قرار  ار . چگوند ازان جا ذدش ی ؟  ندید و ذفت کد هنین طور از پهلویش ذدشی  ، 

شیا ذیاهی بید طیرف آن میزاییل  هد   این بو  کد منطقد را بررسی بکن ، تیا از طیرف

شار  بکنی . سپس میر صاحا  اس ان طوالنی شیا و روزهیای سیقوط را بییان کیر ، 

هنچنان  ر میور  ارتبیاط بیا بعضیی بزرذیان حیرف ز  و عیزم  یو  را  ر میور  جهیا  

مسلحاند ابراز منو  و این را هدف آمدن  و   واند. سپس من چند سیوالی کیر م کید 

« پر ز ه منیی شیو »گوند منکن است،  ر حالیکد بد ذف د کسی میر صاحا این کار چ

و رسارس کشور را امریکایی ها و جاسوسان شیان  ر سیلطد  یو  ذر  ید انید، امکانیا  

 امریکایی ها را ببین و  س ان  الی ما را !!!؟

آن شخصیت توانا و مزاب آشنا چند قصد های کر  کد  ون تازه ای  ر رگ های  

ما ه سا ت کد  وباره بد مبارزه عنلی آغاز بکن .  الصد حرف هیای  مید و ذهن  را آ 

ما و شام  اعید ای  اری  کد ملت ما آن را می پدیر ، ام حیان »میر صاحا این بو  کد : 

غیر  را بد مر م  و   ا ه ای ،  تنها رعا و وه   شنن باقی است و آن چنین ر ع می 

و  ون پلید امریکایی ها برییز .  داونید ذر   کد مجاهدین چند عنلیا  انجام بدهند 

 م عال مهربان است، سپس کارها  رست می شو .
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بد  کرم، میر صاحا پس ازان هامن شا سلسلد حنال  بر  در، کنپاین بزرگ 

امریکایی ها  ر لوذر را با ر قای  و  آغاز منو . آن ها کنپاین را هر شا میزاییل میی 

را روحید  ا  کد می توان با امریکایی هیا مقابلید  ز ند، آن عنلیا  ها مجاهدین و مر م

 .کر 

میر صاحا  و بار زندانی شید. یکبیار از سیوی امریکیایی هیا  ر  وسیت و بیار 

 یگر  ر پاکس ان. حدو   و سال تکیالی  زییا ی را  ر زنیدان پاکسی ان  یید، موسیی 

نجد شیده  رها ، از ر قای زندان میر صاحا می ذوید : میر صاحا  ران جا بسیار شک

بو ، زمانیکد تازه ذر  ار شده بو   ر جای بسیار  شوار اندا  ید شیده بیو . او میدتی را 

 ران جا سپری منو . وزن او از صد بد شصت کیلو پایین آمده بو . هرذاه نز  ما ان قیال 

 ا ه شد، بدنش بسیار ضعی  شده بو . ر قای کد او را پیش  ییده بو نید اکنیون منیی 

ه  منی توانس ند کد ایین هیامن مییر صیاحا اسیت. امیا  ر ذف گیو،  شنا  ند و تصور

 وشبطعی و حوصلد هامن میر صاحا پیشین بیو . هیر یکیی را تسیل میی  ا . هرذیاه 

یک مقام و یا مسئول زندان می آمد از ذفنت حقایق  ریز منی ورزید. اما از بی نزاک ی 

  می ذفت چنین کاری منی کنی  و لهجد تند ند تنها  و  را نگد می کر  بلکد بد ر قا ه

کد بد ایشان سبک و یا پریشان معلوم شوی . تا آن ها بی نزاک ی نکر ه اند، بیا نزاکیت و 

 .لهجد سنگین حرف می زنی  و حقایق را بیان می کنی 

بد ذف د  رها  صاحا : شهید میر صاحا شخ  منطقی، هوشیار و با تقوی بو . 

اره قرآن کری  را  ر مد  کوتاهی  ر زنیدان حفیل پ ۲۵الی  ۲۰بسیار عبا   می کر ، 

 .منو .  داوند م عال هند تکالی  و قربانی های او را قبول بکند

 : شهادت 

کارنامد های جها ی و پالن های قهرماناند مجاهد کبییر و  رمانیده نامیدار امیار  

اسالمی شهید مولیوی میراحنید ذیل هاشینی  یار چشی   شیننان اسیالم و ا غانسی ان 

شیعبان املعای   ۲۵ یده بو . میر صاحا باال ره بد  سی ان پلیید آن هیا روز جنعید ذر 
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 ر  ییار هجیر   ر ییک   ورشییدی ۱۳۹۴جیوزا  ۲۱مصا ف با  هجری قنری ۱۴۳۶

 .حنلد بز الند بد مقام بلند شها   نائل ذر ید. انا للد و انا الید راجعون

کد هزاران تن مسیلامن جنازه شهید میر صاحا  ر منطقد پدری اش لوذر  ر حالی

ها با کامل ا الص و عقید   ران اشیرتاک کر نید ا ا شید و سیپس  ر  امین مسیجد 

« مییر سیید محنید ولیی»جامع قرید پا  واب شاند  ر پهلوی بزرگ نامدار ایین منطقید 

   ن  اک شد.

  رو  پاک او شا  و کارنامد های جها ی او مشعل راه مجاهدین با ، آمین.
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گاهی هب زندگی  اهللرحمه  مرحوم مولوی سید محمد حقانی ن
 قاری سعید

مییال ی،  ۲۰۱۶هجری قنری مصا ف بیا  وم جنیوری  ۱۴۳۷ ربیع االولماه  ۲۲ب اریخ 

 مولوی سید محند حقانی شخصیت محبوب و نیکنام  اعید اجل را لبیک ذفت.

مولوی سید محند حقانی  رزند حاجی میال لعیل محنید آ نید بید قیوم پشی ون / 

 ر یک  انوا ه م دین و علنی  ر کالچدء اچکیزو  ر  میال ی ۱۹۷۲ ر سال اچکزی 

 .ولسوالی  ند والیت قندهار  یده بد جهان ذشو مربوطا  منطقد محلد جا   ر 

از کو کی بد  راذیری علوم  ینیی آغیاز منیو . بو  و نامرب ه  رزند بزرگ  انوا ه 

ل محنید آ نید کید از طیرف  ر  های اب دایی را  ر  اند  وانید و سیپس مولیوی ال

ما رش، پدر کالن او بو ، بد  راذیری علوم  ینی آغاز کر  و ک اب های اولیید را نیز  او 

  واند.

او بعد از انقالب کنونیست ها پیش از اینکد برای آمیوزش علیوم اسیالمی ر یت 

سفر بر بند ، نز  علامی زیا ی  ر مساجد شهر قندهار زانوی تلند نهیا . او  ر مدرسید 

احندید  ر منطقدء ذنج چوب شهر قندهار و نز  آ نیدزا ه حنیداللید جیان  ر منطقید 

رشکت میوه، مولوی عبیداللد جان صاحا ثانی و مولوی عبدالعلی صاحا بد تحصییل 

علوم  ینی  وام  ا  و سیپس بیرای تعلییام  بیشیرت از کشیور هجیر  منیو ه بید شیهر 

 .  بیشرت پر ا تکراچی، پاکس ان سفر ر ت و  ر آنجا بد تحصیال 

 محبت و عشق بی مثال به علم :

اقرار زبانی  و  حقانی صاحا است کد  ر زمان تعلی  بید غییر از ک یاب و  ر  

بد هیچ چیزی  و  را مشغول نکر ه است،. اقربا و ر قای ه   ر  او نیز می ذویند کید 
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نییز او  ر هنگام تعل  یک شاذر  جدی و زحنت کشی بو  کد ح ی بین عرص و مغرب 

 .بسیاری اوقا  بد مطالعد مشغول می بو 

حقاين صاحا بعد از مدتی تحصیل  ر شهر کراچی بید شیهر کوی ید، بلوچسی ان 

ر ت و  ر مدرسد مشهور ماهر العلوم  ر شالدره  ا لد ذر ت.  و سال بعید بید مدرسید 

مشهور الجامع  اسالمید االرش ید ر ت و تا زمیان  راغیت مید  هفیت سیال پییه   ران 

 کز علنی  ر   واند.مر 

مال محند حسین آ نید مامیای مرحیوم حقیانی صیاحا میی ذویید کید حقیانی 

صاحا محبت و عشق  راوان بیا  رسیخوانی  اشیت.  انید اش  ر قنیدهار بیو  کید بیا 

 ۱۳کوی د چندان  اصلد ای ندار ، اما او بیشرت از یکسال را  ر سفر علنی می ذدرانید و 

 .بو  می ر  اند نیز هنیشد بد تعل  و تعلی  مشغولماه بعد بد  اند بر می ذشت و  

میال ی هنگامیکد یک حرکیت جهیا ی بنیام تحرییک طالبیان از  ۱۹۹۴ ر سال 

مشیغول سینع آ یرین احا ییی قندهار رشوع ذر ید، حقانی صاحا او رسزمین ابایی 

 .بو  و  و  را برای مرحلد پس از  راغت آما ه می منو  ر مدرسد ارش ید صحا  س د 

هجری شنسی  ۱۳۷۳میال ی مصا ف با سیز ه  عقرب  ۱۹۹۴ اریخ سوم نومرب ب

علیوم از روزی بو  کد  ر جریان مراس  شاندار و بزرذی حقانی صاحا  س ار  راغیت 

 ینی را بر رس نها . هنزمان طالبان بعد از ترصف ولسوالی پنجوایی،  نید و بولیدک بید 

و بعیید از  و روز اییین شییهر از رش سیینت شییهر قنییدهار سییوقیا  را آغییاز کییر ه بو نیید 

 .تفنگساالران و قومندانان آزا  ذر ید

مولوی سید محند حقانی صاحا اجازه نامد احا یی را از عا  بیزرگ و نامیدار 

شیییخ الحییدیی ابوعبداللیید نییور حبیییا سییواتی صییاحا بدسییت آور  و بشیینول شیییخ 

لت را بر رس ایشیان الحدیی عبدالبصیر صاحا تعدا  کثیری از علامی کرام  س ار  ضی

 بس ند.
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 استراحت سه روزه :

مال محند حسین مامای حقانی صاحا میی ذویید : بعید از  راغیت وق یکید میی 

 واس ی  هنراه حقانی صاحا بد شهر قندهار بازذر ی ، زمانیکد بد بولدک رسییدی  راه 

قنیدهار را بند بو ، زیرا طالبان  ر شهر قندهار جن  را رشوع کر ه بو ند، طالبان شیهر 

ترصف کر ند و ما بد  اند برذش ی ، حقانی صاحا سد روز  ر  اند بیو  و روز چهیارم 

از  اند ر ت و  ر صی  طالبیان رشوع بید  یدمت و جهیا  منیو  و تیا آ یرین لحاید 

 زندذی بد  دما   و   ر چوکا  امار  اسالمی  وام  ا .

صاحا ایین بیو  مال محند حسین آ ند می ذوید: آرمان هنیشگی ما ر حقانی 

کد من هیچگاهی از  یدن و بو ن با  رزند بزرگ، صالح و رشی   و  حقانی سییراب 

نشدم، از کو کی بد  نبال  راذیری عل  هنیشد مسا ر بو  و بعد از  راغت و برذشیت بید 

 اند،  ر روز سوم بد تحریک طالبان پیوست و هنیشد بیرون از  اند و  ور از مین بیو  

 راه و ا  منو . و باال ره  ر این

 خدمات و مسئولیت ها در امارت اسالمی :

هامنگوند کید پیشیرت م یدکر شیدی  مولیوی سیید محنید حقیانی صیاحا بعید از 

ترصف قندهار بد  ست طالبان از نخس ین کسانی بو  کد  دمت  ر تحرییک اسیالمی 

ریاسیت را آغاز کر . او وریفد اش را از ریاست اطالعا  و کل ور قندهار آغیاز منیو . 

اطالعا  و کل ور کد  ر  وران جن  های تناینی، مرکیز تفنگسیاالران بیو  و محییو 

آن را بوی چر  و سیگار ذر  ید بیو ، از سیوی جوانیان  رهنگیی تحرییک بید شینول 

 .حقانی صاحا یکبار  یگر بد مرکز عل  و  رهن  تبدیل شد

کوتاهی یعنی  ر طالبان  ر نیند ماه عقرب وار  شهر قندهار شدند و بعد از مد  

را  وباره  عیال کر نید « طلوع ا غان»ماه جدی هامن سال ند تنها روزنامد مشهور قندهار 

بلکد را یو را نیز  عال سا  د و پس از آن سلسلد چاپ مجال   ال ت و قندهار را نییز 
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آغاز کر ند. چندین مضامین مرحوم حقیانی صیاحا نییز  ر شیامره هیای هیامن سیال 

 .غان محفوع استروزنامد طلوع ا 

مرحییوم حقییاين صییاحا پییس از آن معییاون ریاسییت اطالعییا  و کل ییور والیییت 

قندهار و بعید از میدتی رئییس آن ریاسیت تعییین ذر یید و  ر  وران مسیئولیت  یو  

 . دما  شایان  رهنگی انجام  ا 

بعد از   ح کابل توسو طالبان، نامرب ه معیاون ا اری وزار  امیور  ارجید تعییین 

 ا پس از مد  کوتاهی رئیس ریاست امور ا اری مقرر شد.ذر ید، ام

چون پیش از طالبان سیس   ا اری حکوم ی  ر کابل و سائر والییا  کیامالً  لیج 

بو ،  عالیت مجد  ا ارا   ول ی یکی از کارنامد های بزرگ طالبان بو . جناب حقیانی 

 .صاحا نیز  دما  قابل قدری  رین عرصد انجام  ا ند

صاحا  ر یکی از یا   اشت هیای  یو  نوشی د اسیت : زمانیکید  مرحوم حقاين

سلسلد   وحا  والیا  متیقی آغیاز ذر یید، کنیسییون  اصیی تحیت ریاسیت میال 

نورالدین ترابی صاحا تعیین ذر ید تا ا ارا  مناطق مف وحید را  عیال مناییدو آنهیا بیا 

اری را  عال میی ر نت بد هر والیت تشکیل ا اری آن والیت را مشخ  کر ه و ناام ا 

منو ند، بطور مثال با ر نت بد والیت ننگرهار شهید مولوی احسان اللد احسان بید حییی 

والی آن والیت تعیین ذر ید، و بدین ترتیا رؤسای  یگیر نییز مقیرر شیدند. چنید روز 

بعد هرذاه مجاهدین کابل را   ح کر ند، برای کنرتول کارها شورای بلندرتبد شش نفری 

یقدر امیر املومنین تعیین ذر یید. پیس از آن بیرای  عالییت  یوری ا ارا  از جانا عال

 ول ی  ر کابل، متام رؤسای والیت قندهار را بد حیی وزرای رسپرسیت  ر وزارتخانید 

های کابل تعیین کر ، و بدین ترتیا هنزمان با   ح کابیل، ا ارا  نییز بیدون هیچگونید 

 .ی و انکشا ی  و  ا امد  ا ندموانع و تا یر  عال شدند و بد امور اصالح

او  ر مور  کار ریاست امور ا اری می نویسد : مطابق بد اصیول حکوم یداری  ر 

زمان حاکنیت امار  اسالمی، ریاست امور بحیی مرکز کنرتول و بررسیی امیور ا اری 
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 ولت  عالیت می منو ، عرایض، پیشنها ا  و راپورهای متام وزارتخاند ها، ریاست ها 

  از این طریق بد ریاست الیوزراء و   یرت امییر املیومنین میی رسیید. هنچنیین و والیا

 رامین، هدایا  و احکام رهربی نیز از طریق ا اره امور بد متام وزارتخانید هیا و مراجیع 

 .مربوطد رسانده می شد

رئیس ا اره امور عضو کابیند بو  و مسئولیت منشی شوری را نیز بد  وش  اشیت، بنیاًء 

ر هامهنگی و شفا یت امور  ول ی بیشرت مفید واقع می شد. شورای وزیران امیار  این کار  

اسالمی هر چهارشنبد مجلیس  اشیت، پییش از مجلیس از جانیا هیئیت  اصیی اجنیدای 

مجلس ترتیا می ذر ید.  یصلد های مجلس ذیاهی بید زبیان پشی و و ذیاهی بید زبیان  ری 

 .ع مربوطد برای اجرا  رس ا ه میشدنوش د می شد و از سوی ا اره امور بد متام مراج

حقانی صاحا بعد از ریاست ا اره امور بد حیی سیفیر ا غانسی ان  ر اسیالم آبیا  

تعیین ذر ید. اما پس از حدو  یکسال  وباره بد ریاست ا اره امور ذامشی د شید. او کید 

ان  ر  ارای اس عدا  قابل توجهی  ر ا اره امور بو  تا زمیان تجیاوز آمریکیا بیر ا غانسی 

هنین ا اره وریفد انجام  ا  و  ر کنار آن بحیی منشی شیورای وزرای امیار  اسیالمی 

 .نیز اجرای وریفد می منو 

بعد از تجاوز آمریکا بر ا غانس ان هرذاه پای خت و شهرهای بزرگ کشور از سوی 

تجاوزذران اشیغال ذر یید و مجاهیدین بید منیاطق  ور  سیت ر  ید و  سیت بید جهیا  

ند، مرحوم حقانی صاحا نیز  ر کنیار مجاهیدین  ر مییدان جهیا  از هییچ مسلحاند ز 

حییی معیاون کنیسییون د مییال ی بی ۲۰۰۷نوع  دمت  ریز نورزید و باال ره  ر سال 

 .آغاز بد  دمت منو  رهنگی امار  اسالمی 

او  ر این مرحلد با ا الص، جیدیت و تیدبر کامیل زنیدذی  یو  را وقی  جهیا  

علید تجاوز کفری منو  و  ر کنار م قی صاحا، رئیس کنیسییون  رهنگی و نتاتی بر 

 رهنگی بد حیی  وست و هنکار مخل ،  داکار و پ رکیار بیرای   یع امیواب تبلیغیاتی 

 غرب و آبا ی سنگر مبارزه نتاتی  دمت منو .
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تجاوز آمریکا بر ا غانس ان هامنگوند کد ائ الف وسیع نایامی را بیا  یو   اشیت، 

آن نیز بد هامن اندازه وسیع بو ف اما باملقابیل حجی  و موثرییت  عالییت ب عد تبلیغاتی 

نتاتی مجاهدین نیز چنان  قیق و تاثیرذیدار بیو  کید ح یی  شینن نییز بیر توانیایی آن 

اعیرتاف کیر  و  عالییت رسییاند ای مجاهیدین را رسییع و مییوثر  وانید.  ر کنیار  یگییر 

زیان  س گی ناپدیر و شخصیت مجاهدین قل  بد  ست، حقانی صاحا نیز یکی از غا

 پ رکار بو  کد از اللد م عال اس دعای قبولیت متام  دما  او را  اری .

 مرحوم حقاني صاحب در خاطرات دوستان :

مولوی امیر  ان م قی صاحا، از  وس ان  یرینید حقیاين صیاحا، میی ذویید : 

تید  ل محبیت و حقانی صاحا عا  هوشیار و  انا بو ، با جها  و امیار  اسیالمی از »

 لوص  اشت، لیاقت  اص  ر کارها و امیور ا اری  اشیت، و یا اری و محبیت او بیا 

 وس ان و هنکارانش راس ین و حقیقی بو ،  ر کارهای عنلی اب کار  یوبی  اشیت بید 

 «.غ  و  ر  مر م غنگین و  ر  وشی آنها  وشحال بو 

صاحا مناره بلنید  حقانی»ذبیح اللد مجاهد سخنگوی امار  اسالمی می ذوید : 

حق ذویی، حق بینی و حق پدیری بو . هرذاه یقین می منو  کد ایین راه حیق اسیت آن 

را  ر بدل هیچ چیزی ترک منی کر .  ر اثنای  یصلد  ر میور  منازعیا  و مشیاجرا  

بد حق می نگریست و بد سبا  ش  و  س گی از حق منی ذدشت، تا پاییان عنیر بیر 

 .حقیقی  ر راه حق بد حق پیوست حق باقی ماند و با  وس ان

مرحیوم حقیانی صیاحا »قاری محند یوس  احند سخنگوی امار  اسیالمی : 

بار بار برای  می ذفت کد با  وس ان هنکار  و  باید بد حد امکیان نز ییک و صینینی 

باشید، زیرا  وری چیزی است کد بیر کارهیا تیاثیر منفیی میی ذیدار . او هرذیاه  ضیای 

ن هنکاران را مشاهده می کر  بسیار  وشحال می شد. از شیهر   وس اند و صنینی بی

 .و  و منایی  وری می ذزید و انسان مخل  و نز یک بد پرور ذار بو 
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اذیر چید مرحیوم حقیانی »از نگاه نویسنده و تحلیلگر مولوی عبیدالرحی  ثاقیا : 

صاحا متام مد  بد حیی یک کارشنا   وب ا اری و  یپلومیا  بیا تجربید و  انیا 

یفای مسئولیت منو ، اما هیچگاهی  و  را از  یگران برتر منی  انست، بلکد کوشیش ا

 .می کر  از تجارب و  رک کاری  وس ان  و  اس فا ه کند

مال ع یق اللد عزیزی نویسنده مشهور کشور می ذوید : هر بیاری کید بیا او روبیرو 

د و نکا  مجرب بییان شده ام از زبان و  هان آن مناره بلند ا الق و  یانت چنان توصی

می شد کد باور کنید برای مین بسییار ارزشینند ثابیت میی ذر یید و باعیی رسعیت  ر 

 دمت می ذر ید. هیچگاهی نشنیدم کد ذف د باشد  الن کیار ییا کارنامید را مین انجیام 

 . ا ه ام، بلکد هر چیز را ن یجد  دما   وس ان می  انست

شخصیی و  یانوا ذی او میی برا ران مرحیوم حقیانی صیاحا  ر میور  زنیدذی 

ذویند : مرحیوم حقیانی صیاحا  ر زنیدذی شخصیی  یو  نییز عیا ا  بسییار جالیا 

 اشت، هیچگاهی با کسی حسد منی ورزید، بارهیا کیرا  شیده اسیت کید کسیی از او 

ناراحت بو  و حسد می ورزید مگر او شخصیاً بید  انید اش میی ر یت، ح یی اذیر آن 

ضای  انوا ه اش می ذفت کید برویید  النیی را شخ   و  را پنهان می کر ، او بد اع

بیاورید کد من با او کار  ارم و بدین ترتیا هر کسی را مجبور می منو  بیا او  وسی ی و 

 .روابو نیک  اش د باشد

بد برا ران  و  هنیشد توصید می منو  کد صلد رحنیی و روابیو  ویشیاوندی را 

انجام می  هد، شام باید تنها بید  با هیچکسی قطع نکنید، اذر کسی هرچد  ر مقابل شام

حیی اصل  ینی بد صلد رحنی و روابو  ویشاوندی پایبنید باشیید، بید  یانوا ه هیای 

 .شهدا و ای ام بسیار توجد می منو  و بد حد توان  و  بد آنان کنک می کر 

بنده شراق  السطورم نیز با مرحوم حقانی صاحا ر اقت هفیت سیالد  اشی  ، او را 

مسی عد ییا   ، ویژذیی بیزرگ حقیانی صیاحا رشا یت و تعامیل زیبیای  هنواره انسان

ا القی او بو . او از لحاع منصا و رتبید از میا بیزرگ بیو ، امیا  ر ر اقیت چنید سیالد 
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هیچگاهی چنان قول،  عل و یا تعاملی را از او حس نکر م کد  و  را نسبت بد او حقیر 

 یا تحت امر  کر بکن .

ت  و  بر تعامل ا قی بیاور  اشیت. تجربید هیا ثابیت او  ر برابر هنکاران زیر س

کر ه است کد  ر کارهای ا اری تعامل ا قیی بید مراتیا  یوب تیر از تعامیل عنیو ی 

است.  ر بر ور  ا قی، آمر کارمندان زیر ست  و  را میاموران  یو  نید بلکید ر قیای 

مجنیوع  ضیای  و  می  اند و  رمان او آمراند ند، بلکد بد لهجد ال ام  می باشد و  ر 

 –صلی اللد علید وسیل   –ا اره ر یقاند می باشد.  ر حقیقت این طریق تعامل رسول اللد 

است کد ا را  زیر ست  یو  را اصیحاب میی  وانید و بیا آن هیا کیامال تعامیل طبعیی 

  اشت و از صنینیت و ا الق واالی انسانی بر ور ار بو .

 وفات :

هی ورای  جهیا ی  یو  بیروز شینبد حقاين صاحا  ر اثنای سفر برای انجام  

بیامری کد عاید حالش ذر ید، روحیش را بید  بر اثرهجری قنری  ۱۴۳۷ربیع االول  ۲۲

 تسلی  منو . انا للد و انا الید راجعون مالک حقیقی

مرحوم مولوی سید محند حقانی پنج برا ر و هشیت  رزنید صیالح  ار ، کید للید 

 .ت. پرسانش مشغول آموزش های  ینی هس ندها آثار او پدیدار اس الحند  ر متام آن

 رب و ا  حقانی صیاحا  ر رسیاند هیا و شیبکد هیای اج امعیی بید شیکل بیی 

بازتاب ذسرت ه یا ت و بسیاری مر م مراتا حرس  و تسلیت  و  را ابیراز منو نید. از 

سوی رهربی امار  اسالمی  ر مور  و ا  او تعزیت رسنی نت ذر ید کید  ر بخشیی 

مقام رهربی امار  اسالمی ا غانس ان، شورای رهربی امار  اسیالمی »بو  :  از آن آمده

و کنیسیون  رهنگی امار  اسالمی بید مناینیدذی از متیام مسیئولین ومنسیوبین امیار  

اسالمی مراتا تعزیت و تسلیت را  ر مور  و ا  ایشان بد  انوا ه محرتم شیان تقیدی  

 .می  ار 
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صاحا را  ر  ربار  یو  قبیول منیو ه،  ر  داوند م عال  دما  جناب حقانی 

بدل عبا ا   نیوی و زحامتی کد  ر راس ای ناام اسالمی م حنیل شید اجیر بیکیران و 

بی پایان عطا کند، اللد م عال بد  انوا ه او صیرب جنییل و نعی  البیدل نصییا بگر انید. 

  آمین.
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گاهی هب زندگی و کارانمه اهی  شهید مولوی محمد عالم کلیم ن
 ترجند : حبیبی سننگانی -ه : قاری سعید نویسند

 

، امیار  اسیالمی ا غانسی ان از مییان کیدرهای مییال ی ۲۰۱۶جنیوری  ۶بد تاریخ 

 جها ی/ناامی  و  یک مجاهد ورزیده و پر اب کار را از  ست  ا .

بلی، مولوی محند عا  کلی  مجاهدی بو  کد اذر از یکسو  رمیان مجاهدین بید 

ار شهر   اشت، از سوی  یگر قلا کفار و مز وران شیان را مجاهد مخل  و پر ا  خ

وحشت ز ه سا  د بو . اینکد مولوی محند عا  کلی  کد بو  ؟ چگوند زنیدذی کیر  ؟ 

 و  ر راس ای ناام اسالمی چد  دماتی انجام  ا  ؟  ر سطور پائین می  وانی .

 شهید مولوی محمد عالم کلیم :

 ورشیدی  ر روسی ای لنیدی  ر  ۱۳۴۳سال  مولوی محند عا  کلی   ر تابس ان

مربوطا  ولسوالی میزان والییت زابیل  ر ییک  یانوا ه کیوچی بید  نییا آمید. پیدرش 

 .محند اصغر از قبیلد اندر پش ون ها بو 

محند عا  کلی   ر  ور سالی برای  راذیری علوم  ینی کنر بست.  ر  هیای 

 ان  واند. سپس بد منیاطق قبیایلی آن اب دایی را  ر منطقد پشین، ایالت بلوچس ان پاکس

کشور ر ت و  ر وزیرس ان شاملی شامل  ارالعلوم منبع العلوم، مدرسید  رمانیده نامیدار 

 جها ی مرحوم مولوی جالل الدین حقانی شد و بد روند آموزشی  و   وام  ا .

چونکد طلبای مدرسد مرحوم مولیوی جیالل الیدین حقیانی  ر پهلیوی تعلییام  

جها ی نیز مجهز می شدند، مولوی محنید عیا  کلیی   ران مدرسید بید  رشعی بد  کر

اندیشد جها ی آراس د شد و تحت قیا   مرحوم حقانی صیاحا  ر  وسیت و پک ییا 

 شجنوب رشق ا غانس انم عنالً  ر جها  و مقاومت سه  ذر ت.
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او پس از چند مد   دمت جها ی  ر  وست، بد زابل آمید و  ر منطقید  یو  

زان تحت  رماندهی آمر مال رری  بد جها   ر برابر قشون شوروی و ر یی  ولسوالی می

 .کنونیس ی ا امد  ا 

مولوی محند عا  کلی   ر پهلیوی جهیا  و مبیارزه، رونید آموزشیی  یو  را نییز 

تعقیا می منو . او  ر مدار  لیوراالیی، کوی ید و  یگیر منیاطق بلوچسی ان، پاکسی ان 

کنونیس ی بد سنگرهای جها  می ر ت. اما  ر  وران  ر   واند و نیز تا شکست ناام 

 . اند جنگی ها توجد  و  را تنها بد آموزش های  ینی منحرص سا ت

شهید کلی   ر  های  و  را  ر زمان حاکنیت امار  اسالمی بد پاییان رسیاند و 

 ر منطقد مر ان، پاکس ان از شخصییت معیروف علنیی مرحیوم شییخ الحیدیی موالنیا 

 . اجوی سند احا یی و  راغت را بدست آور حنداللد جان 

 : خدمت در تحریک اسالمی طالبان 

زمانیکد تحریک اسالمی طالبان تازه  ر قندهار رهور کیر ه بیو  و هنیوز کنیرتول 

شهر قندهار را بدست نگر  د بو ، مولوی محند عا  کلی  بیا طالبیان یکجیا شید. او بید 

والی  ایچوپیان والییت زابیلم  ر صی   رماندهی مولوی عبدالخالق ش لگی مت ولسی

طالبان بد  دمت آغاز کر  و  ر جنگهای زیا ی سیه  ذر یت. پییش از  ی ح کابیل  ر 

منطقد میدان والیت میدان ور ک ز نی شد، اما  داوند م عال شیفا  ا . پیس از  ی ح 

کابل نیز  ر پروان، کاپیسا و والیا  شیامل کشیور  ر  رذییری هیای زییا ی بید حییی 

 .خل  و مطیع جنگیدمجاهد م

میال ی، لشکر بزرگ طالبان از راه تونل سالن  بد شامل ا غانسی ان ۱۹۹۷ ر سال 

 ا ل شد، اما مولوی محند عا   ر منطقد جبل الرساب از سوی شیورای نایار ذر  یار 

 .شد و چند ماه بندی ماند

می مولوی محند عا  نز  قومندانی کد بندی بو  برا ر او  ر اسار  امیار  اسیال 

قرار  اشت. آن قومندان بد مولوی محند عا  ذفیت اذیر بیرا رم را از نیز  طالبیان آزا  
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بسازی، من تو را رها می کن . مولوی محند عا  با  ر  ثالی بد کابل آمد و بد قومنیدان 

 و جها ی ذفت کد بد ذوند متوط از نز   شنن آمده، و وعده کر ه است کد بیرا ر 

دل  و  رها می ساز ، اذر مناسا می  انیید بیرا ر آن قومنیدان را  الن قومندان را  ر ب

 .رها بکنید، وذرند من نز  آن قومندان پس بر می ذر م

 ر اب دا بد رهایی برا ر آن قومندان توا ق نشد، مولوی محند عا  تصنی  ذر یت 

ن را  وباره نز   شنن برو . اما پس از روان شدن او بزرذان مجاهدین بیرا ر آن قومنیدا

رها کر ند و مولوی محند عا  از نیند راه برذشت. و یا اری او بید عهید  یو  کارنامید 

ْهیِد  أاْو  یوا ِبالْعا ْهیدا كایانا  ۗ  بزرگ و ام ثال بد این آییت قیرآن عایی  الشیان بیو  : وا إِنَّ الْعا

ْسئ واًل   .. و و ا کنید بد عهد، هر آئیند از عهد سوال کر ه می شو  ۳۴االرساء :  –ما

 :  جهاد در برابر امریکا

مولوی محند عا  کلی  پس از عقا نشیینی طالبیان از کابیل و اشیغال کشیور از 

سوی امریکا، از نخس ین کسانی بو  کد با چند تن ر قای  و   ر والیت زابل بد جهیا  

و مقاومت آغاز منو ، بد ویژه از اولین مجاهدین ولسوالی شاجوی والیت زابل شینر ه 

 می شو .

لوی محند انور، ر یق  اص شهید مولوی محنید عیا  میی ذویید : روزهیای مو 

آغازین مقاومت  ر برابر امریکا، زمان  قر و بیچارذی بو . نیروهای ر ی  میز ور  انید 

مولوی صاحا و  یگر مجاهدین را تالشی کر ه، متام اسیلحد را بیا  یو  بیر ه بو نید، 

د عا  مرا نز  یک قومندان محلیی ح ی یک میل سال  ه  پیدا منی شد. مولوی محن

روان کر  تا یک میل سال  بخواه . آن قومندان ذفت : متام امار  از بین ر ت، حیاال 

با یک کالشنکوف چد سیا  د میی شیو  ؟ مین حیرف هیای او را بید مولیوی صیاحا 

رساندم، او سوذند یا  کر  کد اذر متام مجاهدین تسلی  شوند، بازه  آرام منی نشین  و 

 .با  ست  الی ه  باشد بد جها  ا امد می  ه اذر 
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مولوی عبدالحلی  منصور کد  ران زمان اولین  لگی مت بو ، می ذوید :  ر اب دا 

ما سد نفر یعنی شهید مولوی عا ، شیهید اسیداللد جنشیید و بنیده بید کارهیای مخفیی 

  را جها ی آغاز کر ی  و تنها  ر شاجوی  عالیت می کر ی ، سپس  عالییت هیای  یو 

میل سال  توزیع کر ی  و جوانیان  ۵۴تا  ایچوپان،  اکران و ارغنداب ذسرتش  ا ی ، 

را آما ه جها  منو ی . بعدا مولوی محند عا   لگی مت متام مجاهدین منطقد مقیرر 

 .شد و تشکیال  ذسرتش یا ت

آن »مولوی عبدالحلی  منصور  ر مور  آن شا های  شوار چنین بیان می کنید : 

ر  شوار بو . کسی از تر  بد مجاهد شا جا  ا ه منی توانست، ما نان زیا ی را روزذا

از نانبایی می ذر  ی ، بد کوه می بر ی  و تا یک هف د از آن اسی فا ه میی کیر ی . شیا 

های زمس ان و تابس ان را  ر کوه های تاریک زیر آسامن سیاه سپری می کر ی ، ح یی 

ها بد مانند قرب تپد ها می سیا  ی  و ریی  را بیر  اذر ذاهی بسیار رس  می شد  ر ری 

 و  می اندا  ی ، تا از شد  رس ی بکاهی ، رن  بعضی  وس ان ما از شید  رس ی 

چنان سیاه شده بو  کد آشنایان ه  منی شنا  ند و بعضی ها از ذرسنگی و تشنگی بیی 

 .«هوش می شدند

علیید کفیار پر ا یت، مولوی محند عا  کلی   ر چنین روزهای  شوار بد جهیا  

نرص   داوندی شامل حال مجاهدین بو ، تعدا  ر قا بسیار بید زو ی ا یزایش یا یت، 

غنائ  بدست آمد، ساحد کاری ذسرتش یا ت، مجاهیدین بیر عیالوه از چنید ولسیوالی 

های زابل،  ر غزنی و قندهار نیز بد  عالیت های جها ی آغاز کر ند و ح ی  ر اوا یر، 

 .او بد هزار نفر مسلح رسیده بو  شامر مجاهدین  لگی

 ر سال های اب دایی جها ، یکیی از  سی آور های مشیهور مولیوی محنید عیا  

کلی  کشنت یک مقام ای الیایی بو  کد می  واست بیا موترسیایکل از قنیدهار بید کابیل 

برو ، او  ر منطقد بازرذان ولسوالی شاجوی توسو مجاهدین از بین ر یت. ایین حنلید 

 .حضور مجاهدین را یکبار  یگر  ر رساند ها  اغ سا ترس و صدای 
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سپس مجاهدین بد رسکر ذی او، قومندان امنید ارغنیداب عبداملحنید را بیا چنید 

تن  ر قایش  ر منطقد بنید سییاه ذیز  ر طیی کنیین از بیین بر نید. پیس ازان،  رذییری 

 یکروزه  ر منطقد تازی رخ  ا  و عنلیا  های مجاهدین علنی شد.

حنید عیا  صیاحا و ر قیایش پیس از علنیی شیدن جهیا   ر چنیدین مولوی م

عنلیا  های بزرگ سهی  بو ند، مثال : از بین بر ن پوس د باغ شارغندابم، ترصف مرکز 

ولسوالی  اکران،   ح مقرو پوس د های زیا ی ولسیوالی ارغنیداب،  رذییری شیدید بیا 

اجسا   ه عسکر امریکیایی  امریکایی ها  ر ارغنداب کد  ر ن یجد آن برای نخس ین بار

تانک شیان از بیین ر یت، و عقیا رانیدن قیوای کید از غزنیی آمیده بیو ،  ۴بجا ماند و 

قومندان آن قوه بد نام جاوید بو  کد  ر منطقد  رنی از سیوی مولیوی محنید عیا   ر 

 . ا ل موتر هدف قرار ذر ت و کش د شد

نیز انجیام  ا ه اسیت  مولوی محند عا  عنلیا  ها و کارنامد های  یگر جها ی

کد یا آوری هند آن باالتر از حوصلد این مقالد است.  ر مجنوع می توان ذفت کید او 

یکی از مجاهدین بزرگ و پرکار والییت زابیل بیو  و بیشیرت وقیت  یو  را  ر سینگرها 

نفر از مجاهدین  لگی هزار نفیری  ۲۰۳سپری می منو .  ر طی سیز ه یا چهار ه سال، 

های شدید با اشغالگران بد شها   رسییدند.  یو  مولیوی محنید عیا  او  ر  رذیری 

صاحا  ر  وره جها  بیر ضید امریکیا سید بیار ز نیی شید. او  ر تشیکیال  امیار  

اسیالمی مسیئولیت هییای نایامی ولسییوالی هیای ارغنیداب، شهرصییفا، شینلزو، نوبهییار، 

سییون والی یی شینکی، میزان و چوپان والیت زابل را بد عهیده  اشیت و نییز عضیو کنی

 .زابل و مدتی ه  رئیس این کنیسیون بو 

 : شخصیت شهید مولوی محمد عالم کلیم 

شهید مولوی محند عا  کلی  بد متام معنی مجاهد صیا ق،  یداکار و رسبکی ، 

 ا م  ین اسالم و عا  برجس د بو .  و مدرسد  ر نز یکی  اند اش، یکی برای پرسان 
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بو . صدها تن اطفیال و نوجیوان  ر مدرسید هیای او  و یکی برای   رتان تاسیس کر ه

 .آموزش می بینند

او هامنگوند کد  شنن رسسخت اشغالگران بیو ،  ر برابیر میز وران و جواسییس 

 ا لی نیز موق  تند  اشت. مال احنداللد وثیق می ذوید : مولوی صاحا ازین آییت 

این بیو   –علید وسل   صلی اللد –بسیار اس دالل می منو  کد صفت اصحاب رسول اللد 

ء  باهْناه ْ . بنابرین او  ر برابر کفیار و میز وران شیان بیا کیامل  اِر ر حااما اء  عاها الْك فَّ کد أاِشدَّ

جدیت مبارزه میی کیر  و ن یجید قاطعییت او، طر یداران و جواسییس  شینن  ر بیشیرت 

 .مناطق والیت زابل از بین ر  ند و بعضی شان  رار کر ند

ی ذوید : زمانیکد  ر زندان بگرام بندی بو م، یکروز متام تحقییق وثیق صاحا م

 ر مور  مولوی محند عا  صاحا بو ، کد او چگوند شخ  است، کجیا میی باشید، 

 چگوند امکانا  و ر قا  ار  و چگوند عنلیا  انجام می  هد ؟

یحیی، یکنت از ر قای نز یکی شهید مولوی صیاحا میی ذویید : تیالو  قیرآن 

ول هنیشگی شهید مولوی صاحا بو . اذر  ه  قیقد هی   رصیت میی یا یت کری  معن

قرآن را می ذر ت و بد تالو  رشوع می کر . مجاهد  یگری بد نام جنید می ذوید : بد 

سبا کرث  تالو ، زبان مولوی صاحا بارها  ر  واب هی  بید تیالو  قیرآن جیاری 

 .ا منی کر می شد. مناز تهجد را نیز ح ی  ر اوضاع بسیار  شوار قض

نقیا اللد مقی ، معاون و ر یق  یریند شهید مولوی محند عا  صاحا می ذویید 

: متام اوصاف یک مسلامن  وب  ر مولوی صاحا  یده می شد، امیا چهیار وصی  

 .او چنان روشن و منایان بو  کد ح ی  شنن ه  از آن انکار منی توانست

و تو ییق ثبیا   ر مییدان  مولوی صاحا بسیار غیور بو  و پرور ذیار قلیا قیوی

جن  بد او  ا ه بو .  وم اینکد با تقوی بو ،  ر ر اقیت  واز ه سیالد  یو  شیا هیای 

زیا ی را یکجا سپری کر ی ، اما بد یا  ندارم کد او مناز تهجد را ترک کر ه باشد. سوم 

اینکد  ر اطاعت امرا بسیار جدی بو  و بد هیچ صور  از اطاعت امیر رشعی رسپیچیی 
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کر  و چهارم اینکد م واضع بو . از کرب و شهر  نفیر   اشیت، میی  واسیت بید  منی

  ین  دا  دمت بکند، اما بی نام و نشان باشد.

مجاهد  یگری بد نام  اروق می ذوید : زمانیکد مولوی صاحا ز نی بو ، با من 

 .  ر موترسایکل ر ت و آمد می کر . یکبار شا های اول بهار بو  و هوا بسیار رس  بو 

من و مولوی صاحا شبی را  ر منطقد کرتو  ر ییک کیوه سیپری میی کیر ی ، نصی  

شا صدای را شنیدم، پریشان شدم مبا ا امریکایی ها آمده باشند، اما  یدم کد مولیوی 

صاحا  ر حالیکد ز نی ه  بو   ر هوای رس  و بارانی بیدار شده، بیا آب رس  وضیو 

 .کر ه و بد مناز تهجد ایس ا ه است

مولوی صاحا بد مناز با جامعت مداومت  اشیت و اذیر  و نفیر هی  میی  شهید

شدند مناز را با جامعت می  واندند. او بد ر قا می ذفت : یک مجاهد طالیا و ییک 

 .امی شنا وانم  ر موترسایکل هنراه باشید و مناز با جامعت را هیچگاه ترک نکنید

 :  شهادت

حنال   شنن نجیا  یا  ید بیو . امیا  مولوی محند عا  کلی  بارها از چاپد ها و

مییال ی  ۲۰۱۶جنیوری  ۶باال ره  ر یک حنلد ناجوامنر اند و بز الند  شنن بد تیاریخ 

 .بد مقام عالی شها   نائل ذر ید

بر عالوه از منسوبین امار  اسالمی،  ه ها هزار مهیاجرین، مجاهیدین و میر م  ر 

  جنازه او رشکت منو ند.
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گاهی هب زندگی و کاران لسالم ربیالی شهید مه اهی ن  - اهللرحمه  –مال عبدا
 ترجند : حبیبی سننگانی -نویسنده : قاری سعید 

 

 رمانده مهی  شخصیت بلندرتبد و هجری شنسی  ۱۳۹۵بد تاریخ هش   ماه حو  

جها ی امار  اسالمی و والی والیت قندوز مال عبدالسالم بریالی  ر حنلید طییاره بیی 

 مقام عالی شها   نائل ذر ید.پیلو  امریکایی ها بد 

مال عبدالسالم آ ند از شخصیت های بزرگ جهیا ی ایین عرصی بیو . او بخیش 

زیا ی از عنر  و  را نخست  ر برابر  سا  و سپس  ر جها   ر برابر اشغال امریکیایی 

سپری منو . ند تنها امار  اسالمی بد مناسبت شها   او اعالمید وییژه ای صیا ر کیر ، 

ند های اج امعی نیز مقالد هیا و نوشی د هیای زییا ی  ر میور  شخصییت و بلکد  ر رسا

شها   او بد نتی رسیید.  شینن شیها   او را جشین ذر یت، ارشف غنیی  ر  یر ای 

شها   او، طی تجلیل روز رسبازان از او نام بر  و  رمانده مهی  طالبیان  وانید. جیرنال 

 ان نییز شیها   میال عبدالسیالم را نیکلسون،  رمانده پیشین نیروهای اشغالگر  ر ا غانس

 . س آور  بزرگ  و   واند

 ر سطور ذیل، نگاهی می کنی  بد شخصیت و کارنامد های این غیازی قهرمیان و 

 . س گی ناپدیر

 :  شناخت اجمالی

 ورشییدی  ر روسی ای  ۱۳۵۵شهید میال عبدالسیالم پرسی محنید رسور  ر سیال 

الیت قندوز  ر  انوا ه  قییر و م یدین رس راز تپد  ر مربوطا  ولسوالی  شت ارچی و 
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بد  نیا آمد. او هنوز  ور سال بو  کد شوروی ها بر ا غانسی ان ییورش آور نید و آتیش 

 .جن   ر کشور  اغ ذر ید

 انوا ه مال عبدالسالم آ ند نیز هنچون ملیون ها هنوطنیان  یو  راه هجیر  را 

ر سفر را طی منو ه  ر منطقید ا  یار کر ند و از قندوز تا مرزهای پاکس ان مراحل  شوا

 .جنگل پیر علیزیی، ایالت بلوچس ان  ر یک کنی مهاجرین جاذزین شدند

مال عبدالسالم آ ند هامن جا  ر  ضای هجر  بیزرگ شید،  ر  هیای اب یدایی 

عرصی و  ینی  را  واند و سپس بد حیی ییک طالیا من یاز کنیر بیرای سیفر علنیی 

نشده بو  کد تحریک اسالمی طالبان برای پاییان بست. اما هنوز آرمان علنی او تکنیل 

 ا ن  وره  ونین هرب و مرب  ر کشور آغیاز شید. میال عبدالسیالم آ نید  ر  هیای 

 و  را نامتام ذداشت و  ر عنفوان جوانی کد تازه چند تار رییش  ر چهیره او منیو ار 

 .شده بو ، با تحریک اسالمی طالبان یکجا شد

 : طالبان  به حیث فرد در تحریک اسالمی

مولوی محند رحی  می ذوید : زمانی کد طالبان قندهار و مرکز هلننید را ترصیف 

کر ه بو ند و برای ولسوالی های موسی قلعد و کجکی ششیامل هلننیدم تشیکیال  میی 

کر ند، نخس ین بار مال عبدالسالم را  ر قندهار  ر آن تشکیل طالبان  یدم کد بد موسی 

السالم  ر نخس ین سال های جیوانی شیوق  یراوان بیا جهیا  قلعدء هلنند ر ت. مال عبد

 اشت. او  ر تشکیال  جها ی تحریک اسالمی  ر  لگی مولوی عبیدالعلی صیاحا 

بو  و پس از تصفید هلنند، بد میدان شهر و ازان جا بد عینک والیت لوذر ر ت. سیپس 

ازان  چند مد   ر جنوب کابل  ر  و های جها ی ریشخور وریفد اجرا کیر  و پیس

تا   ح کابل بد  ست مجاهدین امار  اسالمی،  ر منطقد کوه قرغ میدان شیهر مشیغول 

 . دمت جها ی بو 

پس از   ح کابل،  لگی آن ها نخست  ر  رقد شانز ه  ر نز یکی کوتل  یر انید 

جا بجا شد و سپس بد  و های شاملی ر ت. مال عبدالسالم نیز با ر قای  و   ر  یو 
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غ و کلکان  دمت کر . هرذاه جبل الرساب و ذلبهار پس از  ی ح  وم های   اعی قره با 

شاملی  ر کنرتل طالبان  رآمد و  و طالبان  ر  هین پنجشییر  ر منطقید  االن سین  

قرار  اشت، مال عبدالسالم آ ند  ر یک منطقید کوهسی انی  ر جرییان  رذییری ز ی  

 .بر اشت و از منطقد ان قال  ا ه شد

پس از شفایابی  وباره بد  و شاملی برذشت و پیس از  ی ح  مال عبدالسالم آ ند

صفحا  شامل بد  ست طالبان، او با ر قای  و  بد سننگان ر ت. هشیت میاه پییش از 

تهاج  امریکایی ها آن ها از سننگان بد پلخنیری، بغیالن تبیدیل شیدند و تیا آ یر  ر 

نییز میی ر یت. او هامن جا ماندند. اما از روی نوبت جها ی بد  و های جنگی تخیار 

 ر پلخنری چند مد  بد حیی آمر کش  نیز اجرای وریفید منیو  و تیا زمیان تهیاج  

 .امریکایی ها  ر شامل کشور ماند

 :  محاصرهء قندوز و زندان شبرغان

مال عبدالسالم آ ند نیز هنچون هزاران مجاهد  یگر  ر اثنای تهاج  امریکیایی  

هر طرف محارصه بو ند و از باالی رس مبباران ها  ر قندوز محارصه ماند. مجاهدین از 

می شد، شا و روزهای  شوار بو ، بعضی ر قیای او از طرییق روابیو شخصیی تیالش 

کر ند  و  را از محارصه نجا   هند و او را نیز بد این کار توصید کر ند. اما او ذفت ؛ 

گیدارم و بیرای چگوند می توان  این ر قای  یرین و مجاهدین نابلید و مهیاجر را تنهیا ب

نجا   و  بکوش .  ر حالیکد قندوز وطن پدری او بیو  و او میی توانسیت بید آسیانی 

 و  را از کان یرنها و زندان  وس   نجا  بدهید، امیا  ران لحایا  آزمیونی بید ر قیای 

 . و  و ا کر  و راهی را ان خاب کر  کد مجاهدین بد آن مشوره و توا ق کر ه بو ند

با هزاران مجاهدین از روی یک توا ق بد سوی مزار حرکیت شهید مال عبدالسالم 

کر . اما  وسی   بیا آن هیا غیدر کیر  و بجیای کید راه بدهید هنید شیان را  ر کان یرنهیا 

اندا ت. میال عبدالسیالم آ نید  ر حالیکید بسییاری ر قیای او  ر  ا یل کان یرنهیا بید 

 .شها   رسیده بو ند، زنده اما بی هوش از کان یرن کشیده شد
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سپس او مید  هشیت میاه را  ر زنیدان بیدنام و وحشی ناک  وسی    ر شیربغان 

سپری کر . مال محند رحی  آ ند کد برای رهایی او تالش های زیا ی کر  می ذوید : 

باال ره مال عبدالسالم آ ند را  ر بدل پول از زندان  وس   نجا   ا ی . امیا هرذیاه از 

کد تو  رین جا بلد شده یی و طریقید رهیایی زندان بیرون شد نخس ین حرف او این بو  

زندانیان را می  انی. اینجا بسیار زندانی های بی چاره هس ند، مشوره من اینست کید تیو 

اینجا باش، من می روم و بد هر قسنیکد باشد پیول پییدا میی کین  و روان میی کین ، تیا 

 .م باقی مجاهدین نیز رها شوند

 : ها آغاز مجدد جهاد در برابر امریکایی 

مال عبدالسالم آ ند پس از رهایی از زندان شربغان بد جنوب کشور ر ت. آن جا 

چند مد   ر  لگی سابقد  و   عالیت کر  و سپس  ر تشکیل امار  اسیالمی  لگیی 

 .مس قل برای او  ا ه شد

زمانیکد شهید حا ل عبدالرحی  عنلیا  های جها ی  و  را  ر سیپین بولیدک، 

قندهار آغاز کر ، مال عبدالسیالم آ نید نییز بیا او بید عنلییا  معروف و  یگر ساحا  

های جها ی می ر ت و  ر عنلیا  های اب دایی معیروف، ارغسیان و مربوطیا  زابیل 

رشکت کر . هرذاه عنلیا  های مجاهدین  ر پنجوایی و  ری آغاز شد او چند بیار بید 

 اغ میی شید  پاشنول ر ت و  ر حنال  جها ی سه  ذر ت. هر جا عنلیا  جهیا ی

او  و  را آنجا می رساند و  ر آن مرحلد جها  و مقاومت با شهید قیاری  ییض محنید 

سجا ، شهید مال شهزا ه آ ند و  یگر قومندان های جها ی  ر عنلییا  هیای نایامی 

 .والیا  جنوبی رشکت کر 

میال ی، مال عبدالسالم آ ند از سیوی مقیام رهیربی امیار   ۲۰۰۴ ر اوا ر سال 

بد حیی معاون مسئول جها ی والیت قندوز تعیین شد. او با ر ییق  یو  شیهید اسالمی 

مال جانان آ ند بد قندوز ر ت. هنوز اثری از تحرکیا  جهیا ی  ر قنیدوز  ییده منیی 

شد. ایشان  ر علی آبا  بد  اند مال غازی ر  ند و او را با  و  هنراه کر ند. نخسیت بید 
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ند و مر م را بد جهیا   عیو  کر نید. میدتی پیس  ید و باز ید با امامان مساجد پر ا  

 .تر، مال عبدالسالم آ ند مسئول جها ی والیت قندوز مقرر شد

نخست کارهای مخفی جها ی بد رسکر ذی مال عبدالسالم آ ند  ر قندوز آغیاز 

مییال ی بید متیام  ۲۰۰۶شد. سپس  عالییت هیا بید تیدریج علنیی شید و تیا ا ییر سیال  

ش یا ت. وضعیت جها ی قندوز از لحاع ک  و کی  رو بید ولسوالی های قندوز ذسرت 

میال ی از لحاع پیروزی های جهیا ی بیی  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸ وبی بو . اذرچد سال های 

مییال ی پیتی ت هیای  ۲۰۰۹سابقد بو ، اما عنلیا  هیای روزمیره مجاهیدین  ر سیال 

 ۱۹۶ مهنی  اشت. مجاهدین  ر آن سال بد اسا  راپورهای کید رسیام نتی شیده بیو 

عنلیا   ر قندوز انجام  ا ند و  ر ن یجد بر عالوه از مز وران  ا لی، عسیاکر آملیانی 

نیز با تلفا  سنگین جانی  چار شدند. از جنلد،  ر حنلید مجاهیدین بیر آنگیال مرکیل 

شصدر اعا  آملانم و وزیر   اع آملان  ر حالیکد برای  یدن رسبازان  یو  بید قنیدوز 

جانی بد عساکر آملانی وار  شد. اذرچد هر  و مقام بلند رتبید  آمده بو ند، تلفا  بزرگ

آملانی جان سا  بد  ر بر ند، امیا رسبیازان آملیانی از لحیاع روانیی بید شید  آسییا 

  . یدند

میییال ی  ر ولسییوالی  ۲۰۰۹عسییاکر اشییغالگر آملییانی عنلیییاتی را  ر بهییار سییال 

ماندهی مجاهدین را بدوش  اشیت چهار ره بد راه اندا  ند. مال عبدالسالم آ ند کد  ر 

 ر مصاحبد با ویا سایت االماره، وضیعیت جهیا ی آن وقیت را چنیین بییان کیر  : میا 

نفیر مجاهید  ار  و شیامر متیام  ۲۰الیی  ۱۵یاز ه ذروپ  ر چهار ره  اری ، هر ذروپ 

صد نفر است. ایشان تنها کسیانی انید کید هیر لحاید  ۲مجاهدین این ولسوالی باالتر از 

مقابلد با  شنن هس ند. حیال اینسیت کید از حامییت ذسیرت ه مر میی بر یور ار آما ه 

هسیی ی  و  ر صییور  رضور  مییی تییوانی  ازان هییا کنییک بخییواهی . چنیید روز پیییش، 

تانک و وسیایو نایامی  ۱۰۰نیروهای آملانی با هنراهی پولیس و ار وی اجیر با حدو  

بزرگ جا ذر  ند. مجاهیدین برای عنلیا  بد ولسوالی چهار ره آمدند و  ر یک  شت 



 

     
 

 پیشتازان کاروان جهاد

453 

برای جلوذیری از  ا ل شدن آن ها بد قرید جا ،  ر مواضع مخ ل  کنین نشسی ند و 

ماین ها را جا بجا کر ند. آملانی ها نخست  ر روس ای عین املجیر  ا یل شیدند و بیا 

تانک آملیانی توسیو  ۳حنلد مجاهدین مواجد شدند.  ر جریان چند ساعت  رذیری، 

بین ر یت و رسنشیینان آن کشی د شیدند.  ر هیامن روز، عسیاکر پییا ه   یرهای راکت از

آملانی بد طرف باسو  حرکت کر ند و پیش از رسیدن بد آن قرید،  ر  ا یل باغیچید 

تن عساکر آملیانی  ر حنلید  ۸ها با کنین مجاهدین رو بد رو شدند. ر قا می ذویند کد 

طرف سجانی رو کر ند.  ران جیا  اول کش د شدند.  ر پایان روز، تانک های آملانی بد

تانیک  شینن  ر طیی  رذییری و انفجیار  ۴نیز مجاهدین  ر حال آما ه باش بو نید و 

 .ماین ها از بین ر ت و تلفا  سنگین جانی نیز رخ  ا 

آملانی ها  ر روز  وم عنلیا  بد سیوی رسک بیاالی چهیار ره حرکیت کر نید و 

شد و رسنشینان آن کش د شیدند. چنید  یک تانک آن ها  ر منطقد میر شیخ شکار ماین

تانیک شیان  ر  ۲لحاد بعد، آن ها  ر قرید   یا  بیا کنیین مجاهیدین مواجید شیدند و 

 رذیری شدید از بین ر ت. سپس تانک  یگیری آن هیا  ر منطقید مییر شییخ تخرییا 

شد. مخ رص اینکد  ر ررف  و روز بد ذوند پیه  آماب حنال  مجاهدین قیرار ذر  نید 

  بزرگ جانی مواجد شدند. اجسا  کش د شدذان و ز نی های آن هیا توسیو و با تلفا

هلیکوپرتها ان قال  ا ه شد. باال ره آن ها مجبور شدند کد عنلیا   و  را پایان  هنید 

 .و  وباره بد طرف شهر قندوز بد سوی قرارذاه های  و   رار کنند

پاکسی ان  ر منطقید   ر اوا ر هامن سال، مال عبدالسالم آ نید  ر اثنیای سیفر بید

اکوره   ک از سوی سازمان اس خباراتی آن کشور ذر  ار شد و مید  چهیار سیال  ر 

پشاور، کراچی و اسالم آبا  زندانی ماند. آن  ر حقیقت، مرحلد طالیی صرب، اسی قامت 

و ریاضییت بییرای او بییو . او مییی ذفییت کیید  ر جریییان اسییار   ر پاکسیی ان، صییحیح 

ن ترمدی، تفسیر ابن کثیر و البدایید و النهایید را حیرف بید البخاری، صحیح املسل ، سن
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حرف مطالعد کر . مال عبدالسالم آ ند اذرچد  ر  های رسنی را ک   وانده بو ، امیا 

 .با ذکاو   وق العا ه و مطالعد وسیع، اس عدا   وب علنی  اشت

 :  دوره دوم مسئولیت در قندوز

نخسیت والیی بلیخ و مسیئول ییک  مال عبدالسالم آ د هرذیاه از زنیدان رهیا شید

 .معسکر مقرر شد، اما سپس  وباره بد حیی مسئول جها ی قندوز تعیین شد

قندوز آن زمان  ر تسلو عساکر  ول ی و بد ویژه اربکی ها قرار  اشت. مجاهدین 

 ر بیشرت جاها مخفیاند حضور  اش ند. اربکیی هیا و ملیشید هیای محلیی  ر روسی اها و 

وسی د هیا سیا  د بو نید. میال عبدالسیالم آ نید بیا آغیاز  وره  وم متام مناطق اطرا ی پ

مسئولیت  و ، از بین بر ن اربکی ها را مه  ترین هیدف  یو  قیرار  ا . او بیار  یگیر 

مر م را بد اع ام  ذر ت. مر م کد از ماا  اربکی ها بد س وه آمده بو ند آغیوش  یو  

ا  های پیه   ر چهیار ره،  شیت را برای مجاهدین باز کر ند. مجاهدین  ر طی عنلی

ارچی، ذورتپد، امام صاحا و  یگر منیاطق قنیدوز صیدها پوسی د اربکیی هیا را از بیین 

بر ند و ذلی  این طر  شیطانی  شنن را برچیدند. وضیعیت نایامی قنیدوز بیا ذدشیت 

یکسال  وباره بد هامن حال ی برذشت کد  ر اثنای ذر  اری مال عبدالسیالم آ نید بیو . 

 .ی اطرا ی و مضا ا  شهر از وجو  اربکی ها تصفید شدروس اها

 ر  وره  وم مسئولیت مال عبدالسالم آ ند، مجاهدین شاهد   وحا  زییا ی  ر 

قندوز بو ند.  و بار مرکز ولسوالی چهار ره،  و بار مرکز ولسوالی قلعد زال، ییک ییک 

نیدوز بدسیت بار مراکز  ان آبا ،  شت ارچیی و امیام صیاحا و  و بیار شیهر مرکیز ق

 .مجاهدین   ح ذر ید

 : فاتح قندوز 

مییال ی  ر حالیکید چنیدان میدتی از اعیالن و یا   ۲۰۱۵ ر اوا ر میاه سیب نرب 

مؤسس امار  اسالمی امیر املؤمنین مال محند عنر مجاهد و تعیین امیر جدیید شیهید 

 نگدشی د بیو  و مجاهیدین  ر –رحنهیام اللید  -امیراملؤمنین مال ا یرت محنید منصیور 
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حالت غیر نورمال قرار  اش ند، از یکسیو  یرب و یا  مرحیوم میال صیاحا و از سیوی 

 یگر بروز بعضی ا  ال ا  و نیا رضیای ی هیا اذهیان مجاهیدین را آشیف د سیا  د بیو ، 

 .هنزمان مال عبدالسالم آ ند برای   ح شهر قندوز تصنی  ذر ت

م آ نید اهیداف مال حنزه، یکی از ر قای نز یکی او میی ذویید : میال عبدالسیال 

 اصی  اشت. نخست اینکد مجاهدین از وضعیت نا امیدی نجا  یابند و با مژ ه  ی ح 

روحید بگیرند. ا  ال ا  را ترک منو ه سخن از پیروزی بزنند. نیز رخ تبلیغیاتی  شینن 

تغییر بخور ، زندانی های محبس قندوز آزا  شوند و بد عساکر  ول یی نشیان  ا ه شیو  

ولسوالی ها، بلکد مراکز والییا  را نییز ترصیف میی تیوانی . تیا میورال  کد ند تنها مراکز

عساکر  شنن کوبیده شو  و  شنن مجبور شو  کد عساکر  و  را از اطراف بید مراکیز 

 .والیا  ان قال بدهد

او پالن   ح قندوز را چند بار بد کنیسیون ناامی پیش کر  و بعیدا بیا تائیید زعیی  

نهیایی شید. میال عبدالسیالم  -رحند اللید  - محند منصور امار  اسالمی شهید مال ا رت

آ ند این موضوع را با کامل راز اری پیش  و  حفل منو  و باال ره بد تیاریخ مقیرره 

 .از چند جهت بر مرکز قندوز یورش بر 

مال هامیون می ذویید : میال عبدالسیالم آ نید  ر شیا آغیاز عنلییا  تیا صیبح 

ه عنلیا  آغاز شید، او از مرکیز وییژه  یو  توسیو  و مشغول نوا ل و  عاها بو . هرذا

تلفون و یک مخابره بد  رماندهی مجاهدین آغاز کر  و تا لحاا    ح بد ذوند مسلسیل 

با مجاهدین  ر متا  بو  و لحاد بد لحاد  رمیان میی  ا . ایین  رمانیدهی مسی قی  او، 

 .می ر تمجاهدین را بسیار روحید می بخشید و متام کارها طبق پالن پیش 

هرذاه توسو مخابره  رب رسیید کید مجاهیدین بید قلیا شیهر رسییدند و محیبس 

 ۸الیی  ۷قندوز را شکس ند. مال عبدالسالم آ نید بیی ا  ییار رس بید سیجده ذداشیت و 

 قیقد سجده شکر ا ا کر . سپس از طریق مخابره و تلفون ها رابطد  و  را با مجاهدین 
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ر یت. مجاهیدین تیا پیانز ه روز  ر شیهر قنیدوز ا امد  ا  و  و ش نیز بد شهر قنیدوز 

 .بو ند. مال عبدالسالم آ ند نیز با مجاهدین  ر شهر و اطراف شهر بو 

مال عبدالسالم آ ند و مجاهدین تا زمان صدور اعالمید امیار  اسیالمی  ر میور  

تخلید شهر قندوز برای جلوذیری از تلفا  ملکی  ر مببار میان هیای  شینن،  ر شیهر 

  .س قر و حاک  بو ندقندوز م

مجاهدین  ر ن یجد ق ح قندوز غنائ  زیا ی بدسیت آور نید. اسیلحد ذونیاذون و 

موترهییای لییوکس را بیید غنینییت ذر  نیید. بییا وصیی  اینکیید مجاهییدین عییا ی صییاحا 

موترهای لوکس شدند، اما مال عبدالسالم آ ند پیس از  ی ح نییز  ر هیامن میوتر کهنید 

 .  شکس د بو ، سوار بو  اتسن  و  کد شیشد پیش روی آن ه

  ح اول قندوز  ر رساند های جهان انعکا  ذسرت ه یا ت و مجاهدین را روحیید 

تازه ای بخشید.  شنن کد با ایین شکسیت بیزرگ بسییار رساسییند شیده بیو ،  ر سیال 

بعدی از راه اندازی عنلیا  بزرگ  ر قندوز  رب  ا . صدها تانک  شنن بد ولسیوالی 

 .ولسوالی را  ر کنرتول  و  بیاورند  شت ارچی ر ت تا آن

اما مجاهدین قندوز بد رسکر ذی مال عبدالسالم آ ند ایین بیار از چنیان تیاک یکی 

اس فا ه کر ند کد  شنن ه  حیران مانید.  ر اثنیای کید  شینن مرصیوف عنلییا   ر 

 شت ارچی بو ، مال عبدالسالم آ ند  ی الفور چهار ه صد مجاهدین را آمیا ه کیر  و 

هر قندوز یورش بر .   ح  وم قنیدوز نید تنهیا عنلییا   شینن را  ر  شیت ارچیی بر ش

ناکام سا ت، بلکد روحید تهاجنی  شنن را  ر متام والیت از بین بر  و  شنن جرا  

 .عنلیا  را از  ست  ا 

 : شهادت 

 شنن بسیار کوشش کر  کد این غازی پر ا  خار اسالم را از بیین بیرب ، چنید بیار 

او اقدام کر ند و چند بار  یگر آوازه شها   او را پخیش کر نید. یکبیار  برای شها  

 ر منطقد ذورتپد هدف  و حنلید طییارا   رون امریکیایی قیرار ذر یت، امیا  داونید 
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م عال نجا   ا . او هنواره آرزوی شها   می کر  و ح ی  ر مصاحبد های  یو  نییز 

 .بد اسالم و جها  منی رسد می ذفت کد شها   آرمان اوست و بد شها   او زیانی

 ۲۰۱۲موسی  رها ، ر یق شهید مال عبدالسالم آ ند میی ذویید : یکبیار  ر سیال 

میال ی  ربها را از را یو شنیدی ، سپس  ر یک بحی را یویی روی این صحبت شید 

کد امریکایی ها از ا غانس ان می روند. مال عبدالسالم آ ند این بحیی را کنیی شینید و 

کر  و برای من ذفت :  داوند م عال این کا ران را  را نیابو  و بیا قیدر   را یو را بند

 و  پارچد پارچد بکند، کشور ما را از ایشیان نجیا  بدهید و میرا بید  سیت ایشیان بید 

 .شها   برساند. این آرمان  اص من است

 ورشیییدی  ۱۳۹۵مییاه حییو   ۸ داونیید م عییال آرمییان شییها   او را بیید تییاریخ 

مال عبدالسالم آ ند صبح آن روز  ر چهار ره بو ، سپس برای  ییدن برآور ه سا ت. 

ما ر  و  بد  شت ارچی ر ت، چاشت روز بیا میا ر  یو  مجلیس کیر  و  ر نز یکیی 

روسیی ای  ییو   ر قرییید امیرملییوک بیید  انیید یییک مجاهیید ر ییت. او  ران روز مجلییس 

ی طییاره  رون بعد از رهر بر هامن  اند از سیو  ۳مشاورتی با مجاهدین  اشت، ساعت 

سد میزایل پرتاب شد کد یکی بد موتر و  وی آن بد  اند اصابت کر  و میال عبدالسیالم 

آ ند با سد تن ر قیای  یو  بید مقیام عیالی شیها   نائیل ذر یدنید. انیا للید و انیا الیید 

  .راجعون

پیکر شهید مال عبدالسالم آ ند  ر شام هامن روز بد  اک سپر ه شد و  اتحید او 

س  ر متام قندوز و مناطق زیا ی کشور ذر  د شد. از شهید میال عبدالسیالم چند روز پ

  .آ ند  و طفل بد  نیا ماند

 ر اعالمید امار  اسالمی بد مناسیبت شیها   او آمیده اسیت کید :  یاتح قنیدوز 

شهید مال عبدالسالم آ ند شها   را بزرگ ترین آرمان  و  می  انست. ص  امار  

تنها ضعی  منی شو ، بلکد صدها جوان  یگر آما ه قربیانی و اسالمی با شها   او ند 

 داکاری برای اسالم می شوند. الحیاب میال عبدالسیالم آ نید بیا رهیربی مدبرانید  یو  
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هزاران مجاهدی را تربید منو ه اسیت کید هیر یکیی شیان راه او را تعقییا میی کننید و 

 قالل  یو    یاع میی هنچون او  ر برابر  شنن بد حیی سپر قوی از  ین، کشور و اس

 کنند.

 خاطرات و یادها :

 وس ان نز یکی شهید میال عبدالسیالم آ نید  ر میور   اصییت هیا و ا یالق او 

 چنین می ذویند :

شهید میال عبدالسیالم آ نید بیا تصیوف بسییار عالقید  اشیت و مریید پییر سیباق 

سیاء و صاحا بو ، تالو  و اذکار از معنوال  هنیشگی او بیو ، اذکیار الصیبا  و امل

 عاهای مسنوند را بد یا   اشت و هنواره ور  می منو ، برو  های  یو  را هنیواره بید 

طریق مسنون  ور  می کر . یک ر یق او می ذوید : بد مال عبدالسالم آ ند ذفی   : بیا 

صلی اللد علیید وسیل    -مجاهد برو  کالن می زیبد، او  ر جواب ذفت کد رسول اللد 

ی کر ، حال اینست کد مجاهدی بزرگ تیر از او نید بیو  و نید برو  هایش را  ور  م –

 پیدا می شو .

این ر یق او می ا زاید : شهید مال عبدالسالم آ نید  ر هیر کیار تییامن را  وسیت 

 اشت و من بد این کار او بسیار م وجد بو م، ح ی اینکد ساعت را نیز بد  سیت راسیت 

د بیر  سیت چیی ببنیدی، او ذفیت : می بست، من ذف   کد قانون ساعت اینست کد بای

این  ر کدام ک اب آمده است، نشان بده. من ذف   کد پس  ر کدام ک اب آمیده اسیت 

کد بد  ست راست بس د شو  ؟ او این حدیی را  واند کید پرور ذیار تییامن را  وسیت 

  ار ، ح ی  ر پوشیدن کفش و شاند کر ن رس.

ار  وست  اشت. مسیئول معسیکر شهید مال عبدالسالم آ ند نا  و ناا ت را بسی

قندوز می ذوید، زمانیکد بد معسکر می آمد،  ر اوطاقی کید شیا میی  وابیید، نصی  

شا برای تهجد بیدار می شد و پس ازان بد صفایی و جاروب کر ن اوطاق رشوع میی 

کر . هنچنان بد هر مرکز مجاهدین کد می ر ت برای مجاهیدین میی ذفیت کید امیروز 
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 ش نیز مرصیوف جیاروب کیر ن میی شید و ریرف هیا را میی روز ناا ت است و  و 

 شست. 

او  ر برابر مر م ملکی بسیار مهربان بو ، یکبار از طرف مجاهدین یک ولسیوال، 

معاون ولسوال و مسیئول کنیسییون ولسیوالی یکنفیر موسیفید را ز ه بو نید، هرذیاه میال 

اه آن هیا اقیرار عبدالسالم  رب شد آن هر سد تن مسئولین را بنیدی منیو  و سیپس هرذی

کر ند کد ما این موسفید را لت و کوب کر ه ای ، مال عبدالسالم بی ا  ییار ذریید کیر ، 

ح ی بد نالد و  ریا  رشوع کر  و ذرید کنان می ذفیت کید : الهیا ! اذیر کسیی  ر سیاحد 

مسئولیت من چنین کاری می کند من از او بیزار هس  ، من این کار او را تائید منی کن  

 رل  را  وست ندارم، الها ! مرا  ر ذناه ایشان رشیک مساز. و چنین

او  ر میدان جن  بسیار  الور بو  و طبعیت مطننئ  اشت. هیچگاه  یده نشیده 

است کد رساسیند باشد و یا  ر جریان  رذیری صدای او تغییر  ور ه باشد، ح یی اذیر 

وضیعیت او ذاهی مجاهدین شکست می  ور ند و عقیا نشیینی میی کر نید بیاز هی  

نورمال می بو . شخصا  ر جن  اشرتاک می ورزیید و شیوق جهیا   ر قلیا  اشیت. 

 هیچگاه برای  رار از جن  بهاند جویی منی کر ، بلکد تعرض را اولویت می  ا .

شهید مال عبدالسالم آ ند بد امار  اسالمی بسیار و ا ار بو  و امار  اسیالمی را 

حقانی می شنا ت. زمانیکد شهید میال ا یرت   ر عرص کنونی بد حیی مع رب ترین ص 

محند منصور بد حیی زعی  امار  اسالمی تعیین شد، مال عبدالسالم آ ند از نخسی ین 

کسانی بو  کد  ی الفور با او اعالن بیعیت منیو ، سیپس هرذیاه بعضیی میر م از امیار  

قبیت و اسالمی بغاو  کر ند، او بد ر قای  و  هنواره توصیید میی منیو  کید انسیان عا

انجام  و  را منی  اند، اما اذر  دا نخواس د من از امار  اسیالمی منحیرف میی شیدم 

شام از من پیروی نکنید، اذر من  ر امار  بو م یا نبو م، از هنین اکنون برای تیان میی 

 ذوی  کد امار  ص  حقانی است و هیچگاه ازین کاروان جدا نشوید.

 شرحنه  اللد و رضی عنه م
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